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           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 076/2018/DF

 A DOUTORA JANAÍNA R. DEZANETTI, MMª JUÍZA DE DIREITO E 

DIRETORA DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV 

DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a necessidade de se retificar a Portaria n. 074/2018/DF, 

RESOLVE:

 Artigo 1º. RETIFICAR a Portaria n. 074/2018/DF, a fim de que -onde se lê 

“no período de 25/12/2018 a 08/01/2019”- LEIA-SE “ no período de 

26/12/2018 a 09/01/2019”.

 Artigo 2º. A Portaria n. 074/2018/DF, em razão da retificação, fica 

constando com a seguinte redação: “DESIGNAR a servidora GEANE 

ROSSA MORELLO, técnica judiciária, matrícula 7141, para exercer as 

atividades inerentes ao cargo de Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos e Cidadania desta Comarca durante a ausência da 

titular, no período de 26/12/2018 a 09/01/2019”.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 14 de Novembro de 2018.

 JANAÍNA R. DEZANETTI

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

AUREA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR(A))

CAROLINA FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR(A))

FERNANDO FERREIRA ZOCCOLI (AUTOR(A))

SILVIA ZOCCOLI NALLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELVAIR TOLENTINO DOS SANTOS (RÉU)

EDILEUZA MAURICIO BORBOREMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado: a) certificar o decurso de prazo para resposta da Parte 

Requerida, diante da Decisão que concedeu a Tutela de Urgência sob Id 

12875137 (DJE nº 10247); b) intimar a Parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004066-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004066-75.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: HUDSON JOSE RIBEIRO 

REQUERIDO: VILSON JOSE DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de busca 

e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento contra Vilson José da Silva, ambos 

devidamente qualificados. Conforme entendimento jurisprudencial, o valor 

da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder ao valor 

da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE 

CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, vejo que a parte autora atribuiu à causa o valor de 

R$ 16.364,30 (dezesseis mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta 

centavos), contudo este não corresponde ao valor da dívida (parcelas 

vencidas e vincendas), uma vez que a planilha acostada aos autos indica 

que o valor do débito atualizado corresponde a R$ 65.910,20 (sessenta e 

cinco mil novecentos e dez reais e vinte centavos), bem como descreve a 

petição inicial. A jurisprudência tem permitido a retificação de ofício do 

valor da causa. Assim julgou o Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO À 

CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, PORÉM 

NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL COMUM. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A competência dos 

Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em regra, pelo valor da 

causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente alterado de ofício 

quando não obedecer ao critério legal específico ou encontrar-se em 

patente discrepância com o real valor econômico da demanda, implicando 

possíveis danos ao erário ou a adoção de procedimento inadequado ao 

feito. (...) Embora seja possível a retificação, de ofício, do valor atribuído à 

causa, só quem pode fazer isso é o juízo abstratamente competente. (...) 

(CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 17/11/2008)”. Sendo assim, de 

acordo com a planilha de cálculo acostada aos autos, o valor da dívida é 

de R$ 65.910,20 (sessenta e cinco mil novecentos e dez reais e vinte 

centavos), devendo ser este o valor da causa, razão pela qual, nos 

termos do § 3º do artigo 292 do CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o valor dado 

à causa. Retifique-se a autuação, o registro e a distribuição. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial 

(artigos 320 e 321 do CPC/2015), sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC): 1. Proceder ao recolhimento das custas 

processuais inicialmente atribuídas ou juntar aos autos os respectivos 

comprovantes; e 2. Proceder ao recolhimento complementar das custas 

devidas, juntando aos autos os respectivos comprovantes. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004073-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

JULIANI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES DA CUNHA (REQUERIDO)

SILMARA PIVA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1004073-67.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: WILSON DA SILVA LEANDRO e outros REQUERIDO: 

FRANCISCO SOARES DA CUNHA e outros Vistos. Trata-se de Ação de 

Guarda e regulamentação do direito de visitas ajuizada por Wilson da Silva 

Leandro e Juliani Ribeiro da silva em face de Francisco Soares da Cunha e 

Silmara Piva Pires, ambos qualificados nos autos, visando obter, em sede 

de tutela de urgência, a guarda da adolescente Nadir Piva da Cunha, filha 

dos requeridos. Narra a inicial os seguintes fatos: “No caso em tela, a 
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menor NADIR PIVA DA CUNHA, nascida aos 01/02/2003, é filha dos 

requeridos, enquanto que, os requerentes são vizinhos e amigos de longa 

data da requerida, ora genitora da menor. Ocorre que, a menor vive sob 

os cuidados da requerida, contudo, o requerido há muitos anos não 

mantêm contato com a menor, sendo que, seu paradeiro é desconhecido. 

Cumpre asseverar que não é de hoje que a menor vêm sofrendo com 

atitudes inadequadas de sua genitora, ora requerida, ocasionando 

inclusive em episódios pela terceira vez de suicídio da menor. Conforme 

parecer psicológico realizado pelo Programa FICAI – através da psicóloga 

Leia Ribeiro de Morais, observa-se a situação de evidente maus tratados 

vivido pela menor, transcrevo trechos do relatório: “(...) pela terceira vez 

tentou suicídio, sendo que dessa última vez há dez dias atrás ela ingeriu 

soda caustica e foi atendida no hospital regional. Observou-se que a 

motivação principal para os pensamentos disfuncionais e desejo de morrer 

é devido as contínuas atitudes da genitora que logo ao acorda-la pela 

manhã para ir a Escola profere palavras do tipo: você é infortúnio, menina 

de rua, vagabunda. Que muitas vezes agride a filha com cabo de 

vassoura e tapas no rosto. Na entrevista com a genitora, observa-se que 

a senhora Silmara apresenta sinais e sintomas de sofrimento mental, 

possivelmente de esquizofrenia quando seu comportamento passa da 

passividade a agressividade sem justificativa aparente com episódios 

rotineiros de palavras de maldição em relação a Nadir aos demais filhos. 

Em tempo, a psicóloga Leia realizou também entrevista com a genitora da 

menor, ora requerida, e que, ela mesma concorda que o casal ora 

requerente permaneça com a menor, visto que, são amigos próximos da 

família e conhecem a menor desde sua infância. Outrossim, a conclusão 

do parecer psicológico é no sentido de que a menor permaneça aos 

cuidados da Família Acolhedora, que são os requerentes. Frise-se que os 

requerentes já estão exercendo a guarda de fato da menor há quase 01 

(um) mês, a menor continua frequentando a escola e se relaciona bem 

com a filha do casal”.(sic). Com a inicial, vieram diversos documentos. 

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

decido. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos legais. 

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, CPC/15), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça (artigo 189, II, do 

CPC/15). Com base no art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

antes de apreciar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

em relação à guarda provisória, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial, devendo ser intimada a assistente social, bem como a 

psicóloga do Juízo para que realizem o referido estudo, encaminhando o 

relatório no prazo de 20 (vinte) dias. Consigno que o referido estudo 

deverá ser realizado com os requerentes e com a requerida, inclusive a 

equipe deverá entrevistar a adolescente, a fim de que ela manifeste a sua 

vontade quanto a sua colocação em família substituta (guarda), em 

observância ao que dispõe o § 2º do artigo 28 do ECA, tendo em vista que 

a adolescente é maior de 12 (doze) anos, possuindo atualmente 15 

(quinze) anos de idade. Com a juntada do estudo, abra-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal. Após, conclusos 

para análise do pedido. Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 

695 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro 

de 2019, às 14h20min., a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida Silmara, para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. Em relação ao requerido 

Francisco, os autores informaram que o mesmo atualmente está em local 

incerto e não sabido. Assim, CITE-SE por edital o requerido Francisco 

Soares da Cunha, com prazo de 20 (vinte) dias para, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecer desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Fluído “in albis” o prazo da citação por edital, o qual deverá ser certificado 

nos autos, desde já, em observância ao artigo 72, II, do CPC, fica nomeada 

a Defensoria Pública como curadora especial do requerido, devendo a 

referida instituição ser intimada pessoalmente para apresentar 

manifestação (observando-se que deverá ser Defensor diverso do 

subscritor da inicial), no prazo legal, se for o caso. Intime-se pessoalmente 

os requerentes para comparecimento à audiência. Providencie a 

Secretaria do Juízo as comunicações necessárias. Ciência a Defensoria 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001397-20.2016.8.11.0007 

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

MAURO PAULO GALERA MARI EXECUTADO: CARLOS NEVES DA SILVA 

Vistos. Tendo em vista o resultado infrutífero da penhora “online” via 

sistema bacenjud, DEFIRO o pedido retro de consulta para eventual 

restrição veicular no sistema RENAJUD visando encontrar bens móveis em 

nome do executado Carlos Neves da Silva (CPF. 880.729.591-15). Sendo 

positiva a pesquisa, INTIME-SE a parte executada para que, querendo e, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, nos termos do artigo 841 do 

CPC/15, requerendo o que entender de direito. Infrutífera a providência, 

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

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

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC/15. Decorrido o 

prazo, certifique-se. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora 

realizada via bacejund em razão do pequeno valor, deixo de apreciar tal 

pleito, tendo em vista que o dinheiro já foi desbloqueado por este Juízo, 

como se vê no id 15638877. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000976-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO GONÇALVES PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES OAB - MT17215/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000976-93.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANDREIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: ROMILDO 

GONÇALVES PEREIRA Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada 

por Enzo Gabriel de Souza Pereira e Emerson Douglas de Souza Pereira 

representado por sua genitora Andreia Rodrigues de Souza em face de 

Romildo Gonçalves Pereira Sustentam que o requerido vem descumprindo 

com seus deveres de pai, deixando de realizar o pagamento da pensão 

alimentícia em nome dos mesmos, razão pela qual, ingressou com a 

presente ação para arbitramento do pagamento da pensão alimentícia em 

nome dos autores. Pela decisão de ID. 6075911, a inicial foi recebida, 

oportunidade em que foi deferida a gratuidade da justiça, bem como fora 

arbitrado os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, por fim, foi designada data para realização da audiência de 

conciliação. A parte autora não foi localizada para ser intimada da 

audiência de conciliação, conforme certidão de ID. 8037900. O Requerido 

manifestou-se pela petição de ID. 831601, pugnando pela prorrogação da 

data da designação da audiência de conciliação, alegando para isso 

residir em outro Estado. Pela decisão de ID. 8679212, fora suspendido o 

curso do processo pelo fato da procuração da parte requerida estar 

ilegível, determinando-se a intimação do mesmo para regularização sua 

situação processual. A parte requerida juntou nova procuração conforme 

documento de ID. 8724438. Realizada a audiência de conciliação (ID. 

8734713), a parte requerida não compareceu, em seguida o feito foi 

devolvido para o juízo de origem. Os autores informaram haver interesse 

na proposta de um acordo, requerendo a intimação do requerido para 

informar essa proposta nos autos, conforme petição de ID. 8754098. O 

requerido apresentou sua proposta de acordo conforme ID. 9019055. A 

Defensoria Pública, representando o polo ativo informou nos autos que a 

parte autora não compareceu na instituição para informar o interesse no 

acordo ofertado pela parte requerida, pugnando pela intimação pessoal da 

parte autora (ID. 415745233). A parte autora apresentou uma 
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contraproposta para a oferta de acordo do requerido (ID. 10538888). A 

parte requerida se manifestou sobre a contraproposta de acordo juntada 

pela parte requerente, conforme ID. 11386615. Com vista dos autos, o 

Ministério Público pugnou pela abertura de prazo para que o requerido 

apresente sua contestação, em razão de tal fase processual não ter se 

realizado até o presente momento (ID. 12810512). Na decisão de ID. 

14180493, fora dispensado a necessidade realização da audiência de 

conciliação, bem como se determinou a abertura do prazo para que o 

requerido apresente sua contestação. Contestação foi apresentada 

conforme documento de ID. 14472036. A parte requerente juntou 

tempestivamente sua impugnação à contestação conforme ID. 15032747. 

Com vista dos autos, o Representante do Ministério Público manifestou-se 

pela homologação do acordo realizado pelo requerido, conforme ID. 

16062314. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Na presente 

Ação de Alimentos, a parte autora requer na inicial a fixação de alimentos 

na quantia de 30% (trinta por cento) do salário mínimo conforme pedido 

“e”, visualizado na inicial de ID. 6073251. Após a prática de atos 

processuais, o polo passivo ofertou uma proposta de acordo nos termos 

do que foi requerido junto a inicial, verificado na manifestação de ID. 

9119055. Nesta proposta, o requerido se comprometeu em arcar com o 

pagamento da pensão alimentícia na mesma quantidade que fora pleiteada 

na inicial, sendo 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

acrescentando ainda, 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas 

dos gastos externos à alimentação. Entretanto, a parte autora descordou 

da proposta de acordo do polo passivo, alegando que deveria ser 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo para cada criança. Ocorre que, essa 

contraproposta ofertada pela parte autora está além dos próprios pedido 

inaugurais, pedidos estes que estão em perfeita harmonia com o primeiro 

acordo ofertado pelo polo passivo. Assim, visto a plena abrangência do 

acordo ofertado pelo requerido em relação com os pedido inaugurais da 

parte autora, acrescentado ao parecer ministerial favorável pela 

homologação deste acordo, entendo que sua homologação judicial é a 

medida que se impõe imperiosa para o deslinde do feito. DISPOSITIVO 

Desta feita, ante todo exposto e, em consonância com o Ministério Público, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos legais o acordo 

ofertado pela petição de ID. 9119055. Ademais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerida. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000266-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. (EXEQUENTE)

J. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000266-73.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: JANDIRA MARTINS, PABLO DA SILVA EXECUTADO: 

LINDIOMAR JUSTINO DA SILVA Vistos. Trata-se de execução de 

alimentos ajuizado por Pablo da Silva, representado por sua genitora 

Jandira Martins, contra Lidiomar Justino da Silva, todos já qualificados. 

Entre um ato e outro, a parte exequente informou que o executado realizou 

o pagamento integral do débito (ID. 15980267), pugnando pela extinção do 

feito. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento 

do pleito, com a consequente extinção do processo. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, vejo que 

a parte exequente informou o pagamento integral do débito pelo executado 

e, portanto, o feito alcançou o seu objetivo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, 

considerando que foi satisfeita a obrigação. Custas pela parte executada. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

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

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

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1001191-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. S. (AUTOR(A))

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. V. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001191-35.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): SOFIA VIEIRA DOS SANTOS, DAIANE RODRIGUES DOS 

SANTOS RÉU: JORGE ALEX VIEIRA DELFINO Vistos. Trata-se de ação de 

alimentos proposta por Sofia Vieira dos Santos, representada por Daiane 

Rodrigues dos Santos, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, em face de Jorge Alex Vieira Delfino alegando, em síntese, e que 

o mesmo não contribui com o sustento da filha do casal. No mérito, requer 

a procedência da presente ação, visando à condenação o requerido ao 

pagamento dos alimentos a menor no valor correspondente a 53,4% 

(cinquenta e três virgula quatro por cento) do salário mínimo vigente, bem 

como nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com 

a inicial, acompanharam documentos. Pela decisão de ID. 13352242 foram 

arbitrados os alimentos provisórios, bem como foi deferido a guarda 

provisória à genitora da parte autora. Realizada a audiência de conciliação 

ao ID. 14441272, a parte requerida não compareceu. A parte autora 

requereu a decretação da revelia da parte requerida, visto que o mesmo, 

embora devidamente citado, não apresentou sua contestação (ID. 

15235955). O Ministério Público manifestou-se conforme ID. 16058978, 

favorável à decretação da revelia do polo passivo, bem como a 

procedência da demanda e a aplicação de multa ao polo passivo por ter se 

ausentado injustificadamente da audiência conciliatória. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Cuida-se de ação de alimentos proposta 

por Sofia Vieira dos Santos, representada por Daiane Rodrigues dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. De início, 

registro que a parte requerida foi pessoalmente citada, contudo não 

apresentou contestação nos autos, consoante certidão de ID. 14838208, 

razão pela qual DECRETO a sua revelia (art. 344 do Código de Processo 

Civil), no entanto deixo de aplicar os efeitos, com fundamento no artigo 

345, II, do CPC. Verifico a existência do primeiro requisito concernente à 

obrigação de prestar alimentos em caso de parentesco, isto é, o subjetivo, 

relativo ao vínculo de parentesco entre o alimentante e os alimentados, 

diante da comprovação da paternidade do requerido em relação à Autora 

(ID. 12843098). Quanto ao requisito objetivo (necessidade da alimenta; 

possibilidade econômico-financeira do alimentante; proporcionalidade, na 

fixação, entre as necessidades da alimentada e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante) da obrigação alimentar, igualmente 

se encontra presente. Com efeito, apesar da inexistência de comprovação 

dos rendimentos do requerido, eis que não compareceu aos autos e a 

genitora da Autora desconhece seus rendimentos e ocupação atual, a 

alimentanda, atualmente com 08 (oito) anos de idade, necessita do auxílio 

material de seu genitor, para sua subsistência. Logo, visando atender aos 

parâmetros da necessidade dos alimentandos e possibilidade financeira 

do alimentante, FIXO os Alimentos Definitivos à Autora no valor 

correspondente a 53,4% (cinquenta e três virgula quatro por cento) do 

salário mínimo, atualmente perfazendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), acrescido de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas 

excedentes, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês diretamente à 

genitora da menor ou depositados em conta bancária de sua titularidade. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido de fixação de 

Alimentos Definitivos em favor de Sofia Vieira dos Santos, representada 

por Daiane Rodrigues dos Santos. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil e CONDENO o requerido a pagar mensalmente à filha, a 

título de ALIMENTOS, a importância correspondente a 53,4% (cinquenta e 

três virgula quatro por cento) do salário mínimo, atualmente perfazendo a 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de 50% (cinquenta por 

cento) de todas as despesas excedentes, a serem pagos até o dia 10 

(dez) de cada mês diretamente à genitora da menor ou depositados em 

conta bancária de sua titularidade. Considerando a ocorrência prevista no 

art. 334, § 8º, CPC, condeno Jorge Alex Vieira Delfino, ora requerida, ao 

pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual FIXO 

em de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que será revertido em 
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favor do Estado de Mato Grosso (art. 97, CPC), devendo ser expedida 

certidão a respeito e encaminhada à Procuradoria Geral do Estado, para 

os devidos fins. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o 

valor da causa. Por derradeiro, revogo Após o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos. Intimem-se. Vistas ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 13 de novembro de 2018. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000573-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELY ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

HELMA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000573-90.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: HELMA ANTONIO, GESIELY ANTONIO DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de pedido de Alvará Judicial ajuizado por Helma Antônio e 

Geisiely Antônio de Souza para o levantamento da quantia de R$ 6.026,51 

(seis mil, vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), em uma conta 

poupança junto ao Sicredi Norte MT, em razão do falecimento de Valdomiro 

José Antônio. Informam que Helma é viúva do autor da conta e Geisiely ser 

filha do mesmo e, solicitaram a expedição do alvará independentemente da 

ingressão com ação de inventário ou arrolamento. Conforme documento 

de ID. 12160858, a inicial foi recebida, bem como determinada a expedição 

de ofício ao Banco Sicredi Norte/MT para informar eventuais valores 

depositados em nome do falecido. A Cooperativa Sicredi respondeu ao 

ofício informando haver a quantia de R$ 6.050,28 (seis mil e cinquenta 

reais e vinte e oito centavos) na conta poupança de n 87257-1 em nome 

do falecido Valdomiro José Antonio. Com vista dos autos, o Ministério 

Público pugnou pelo juntada de informações pela parte autora e, caso 

houvesse incapazes, pugnou por nova intimação para manifestar 

interesse no feito e, caso não houvesse, requereu o prosseguimento do 

feito independente de intervenção ministerial. A parte autora comprovou a 

realização de inventário extrajudicial dos bens deixados pelo falecido, com 

exceção da quantia depositada na conta poupança junto à Cooperativa 

Sicredi, querendo a expedição do alvará para tal levantamento. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

para levantamento de importâncias depositadas em nome do de cujus, 

aviado por sua meeira e sua única herdeira. Conhecido o interesse, pois, o 

alvará judicial constitui um procedimento de jurisdição voluntária, pelo qual 

se pretende obter a permissão para a prática de um ato, no caso dos 

autos, autorização para levantamento de saldo existente junto à 

Cooperativa Sicredi Norte MT Agência 1100, Conta Poupança 

1.0818.87257-1, em nome do falecido Valdomiro Jose Antonio , conforme 

certidão acostada aos autos. Foram juntados aos autos documentos que 

compravam a legitimidade dos atores como herdeira e meeira do falecido. 

Cumpre esclarecer, que o pedido encontra respaldo no Decreto nº 

85.845/81, o qual prevê a possibilidade do levantamento de valores 

existentes em contas bancárias, senão, vejamos. “Art. 1º Os valores 

discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O 

disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: (...); V - saldos 

de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de 

contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 

500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não 

existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário (...).” São créditos 

que pertenciam ao falecido e que se transmitiram aos herdeiros, no caso, 

à Sra. Helma e a Sra. Geisiely, visto que fora devidamente comprovado o 

interesse das mesmas através da juntada de documentação que 

comprova o vinculo de parentesco com o falecido. DIPOSITIVO Assim 

sendo, DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO, autorizando as requerentes 

HELMA ANTÔNIO e GEISIELY ANTÔNIO DE SOUZA levantar/retirar a 

importância existente na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT -Agência 0100, 

conta 87257-1, em nome de Valdomiro José Antonio, CPF: 097.785.869-34. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o competente alvará para o levantamento concedido. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 13 de novembro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 95494 Nr: 3840-34.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Souza Santos, Elena Lins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelito Souza Santos, Antonia Freitas Santos, 

MILTON GAETANO, Darci Zanovelo Gaetano, Leandro Belucio, Caroline 

Gomes Moscardini Belucio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4.324 / MT, Eugenio Lasch - OAB:2.062-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT, Wesley 

Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

667/2018 do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca (Fls. 394/395), 

impulsiono estes autos com o fito de intimar as Partes para que 

providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias: I) Recibo e Declaração 

completa do ITR; II) CCIR 2017 devidamente quitado. Saliento que ambos os 

documentos referem-se à Matrícula 9.533, objeto desta lide, bem como da 

possibilidade de requisição de outros documentos após nova análise pelo 

Cartório.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 3205-97.2004.811.0007

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvorada Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo José Francioli Celinski - 

OAB:51208/PR, Willian Francis de Oliveira - OAB:35672/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVORADA COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ: 00872937000157, Inscrição Estadual: 

13.015.732-5. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA MASSA FALIDA: acima mencionada do inteiro 

teor da decisão de fl. 980ev abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação onde inicialmente a empresa 

Alvorada Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda pleiteava o deferimento 

de sua concordata; posteriormente, houve a decretação de sua falência, 

conforme sentença de fls. 787/792.Diante das sucessivas declinações, foi 

nomeado como síndico o contador judicial (fls. 888/889), o qual apresentou 

o quadro geral de credores e atualização dos créditos às fls. 

894/930.Certidão do Cartório desta Vara quanto aos créditos habilitados 

nos autos (fls. 970/971).Habilitação dos sócios da empresa falida, 

constituindo procuradores (fls. 973/975).Requerimento de sua 

substituição, formulado pelo síndico nomeado (fl. 976), tendo o Ministério 

Público requerido prestação de contas de sua administração.É o breve 

relato. DECIDOCompulsando os autos, verifico que o síndico nomeado, 

apenas se manifestou nos autos apresentando o quadro geral de 

credores e a atualização dos créditos às fls. 894/930, pelo que, indefiro o 

pedido de fl. 979.Nomeio, como síndico da massa falida, o advogado Nilton 

Nunes Gabriel, inscrito na OAB/MT nº 4.342-B, com endereço na rua U-02, 

nº 5, caixa postal 137, centro, Alta Floresta-MT, devendo ser intimado 

pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de 

compromisso. Determino ainda a intimação da empresa executada, nas 

pessoas de seus sócios, através dos patronos habilitados às fls. 973/975, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem a relação atualizada 

de débitos e créditos/bens que integram a massa falida.Após, vistas ao 
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Ministério Público e conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 30 de outubro de 2018

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115836 Nr: 4121-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Clever Lima-Espólio

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

OAB:18.450/MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Interessados não representados

Resumo da inicial:Delma Vieira Regis de Souza, devidamente inscrita no 

CPF. 771.383.173-15, residente e domiciliada na Rua C- 4 n. 412, Bairro 

Setor C, na Cidade de Alta Floresta/MT, e outros ingressou com a ação de 

INVENTÁRIO E PARTILHA dos bens deixado por Wilson \clever de Lima, 

deixando bens, cônjuge e quatro herdeiros....

Decisão/Despacho:Vistos.

Trata-se de pedido formulado por José Roberto Lima Neto e outros 

requerendo a substituição do cargo de inventariante, o atribuindo a 

Andreia Regis Lima, com o consentimento dos demais herdeiros.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido pode ser deferido 

sem maiores prejuízos aos herdeiros.

Senão vejamos.

Dispõe o art. 617 do Código de Processo Civil que:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse 

convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se 

não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não 

puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na 

administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio 

ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”.

Pelo disposto no artigo supra transcrito, verifica-se que cabe ao 

magistrado nomear inventariante observando a preferência das pessoas 

mencionadas, devendo se ater à ordem.

Assim, visando dar prosseguimento ao feito, e não havendo nenhum óbice 

a nomeação da Sra. Andreia como inventariante, por inclusive ter a 

concordância dos demais herdeiros, por analógica interpretação do art. 

617 do CPC/15, nomeio inventariante, em substituição, a requerente 

Andreia Regis Lima, herdeira do "de cujus", consoante documentos 

juntados aos autos.

 Intime a requerente Andreia Regis Lima da nomeação, bem como para que 

preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Retifique-se a autuação do feito e o sistema informatizado Apolo à fim de 

que passe a constar como inventariante Andreia Regis Lima.

Prestado o compromisso, intime a inventariante para que ratifique as 

primeiras declarações apresentadas às fls. 58/68 ou apresente novas 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser 

lavrado termo circunstanciado.

Após, cite-se os interessados não representados, se houver, bem como 

intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre as primeiras declarações.

Ao final, retornem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intimem-se os herdeiros acerca da presente decisão

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabete T. Santos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67964 Nr: 928-98.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de L. Teles Silva & Cia Ltda - ME, Maria de 

Lourdes Teles Silva, Edite Valentim da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Decido.A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

às fls. 89 requereu que se realizasse pesquisa via Infojud a fim de obter 

as três ultimas declarações de imposto de renda da parte executada. 

Entretanto, compulsando os autos, verifico que o exequente não 

diligenciou a ponto de esgotar todos os meios para satisfazer o crédito 

exequendo.O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, 

preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, 

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

ao exequente de diligenciar em buscada garantia de seu crédito.Nesta 

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

que o exequente não demonstrou esforços suficientes a ensejar o 

deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido de pesquisa via INFOJUD.Não 

obstante, DEFIRO o pedido de constrição de fls. 89 e realizo consulta, via 

sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de 

veículos registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo.Às fls. 64/65 houve a penhora de valores, por meio do Bacenjud, 

sendo que a parte credora postulou pela expedição de alvará da quantia 

bloqueada, informando a conta corrente para transferência, sendo para a 

conta da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 

03.507.415/0003-06, conta nº 1041254-9, agência nº 3834-2, Banco do 

Brasil.Sendo assim, DEFIRO transferência da importância penhorada para 

a conta acima indicada, que somente poderá ser efetivada após dois (2) 

dias úteis do esgotamento do prazo para manifestação da parte 

executada, conforme disposto no art. 1º §1º do Provimento N. 68/2018 

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

de 48 (quarenta e oito) horas. Após decorrido o prazo com ou sem 

manifestação CERTIFIQUE-SE.Transcorrido o prazo sem manifestação, 

após devidamente certificado, EXPEÇA-SE alvará para transferência dos 

valores depositados em conta judicial e após, conclusos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137287 Nr: 1552-40.2016.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel da Silva Costa, Silvanira de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de alvará judicial em 

relação ao levantamento de valor junto ao Banco Bradesco S.A por 

inexistência de saldo, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/15.Sem custas, dada à gratuidade de justiça e sem 

condenação em honorários advocatícios.Certificado o de trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de 

praxe.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114192 Nr: 2644-24.2014.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sueli Bueno Ramalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância ao dispositivo do acórdão juntado às fls. 146/151, 

RECEBO o pedido de liquidação da sentença, que irá seguir nos termos 

dos artigos 509 e ss do CPC/15.

Com fundamento no art. 510 do CPC/15, INTIMEM-SE as partes, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, iniciando pela exequente, a 

apresentarem pareceres.

Não havendo consenso entre as partes, façam os autos conclusos para 

as providências que constam no art. 510 do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62644 Nr: 2305-41.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosalina da Silva Quadros

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Rosalina da Silva 

Quadros em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com o depósito dos valores requisitados por RPV, parte autora informou 

os dados bancários para levantamento do dinheiro.

DECIDO.

De análise dos autos, verifica-se do ofício do COREJ de fls. 143/144, que 

foi depositado em juízo o valor da condenação a ser revertido em favor da 

parte exequente.

Portanto, EXPEÇA-SE o necessário para a liberação e transferência do 

valor depositado judicialmente em favor do Advogado(s), devendo o valor 

ser transferido para as contas bancárias indicadas, respectivamente, às 

fls. 132 (verbas contratuais) e 133 (honorários sucumbenciais).

Intime-se pessoalmente a parte credora, através de oficial de justiça, para 

que esta informe conta bancária a ser depositado o valor que lhe é de 

direito. Após, expeça-se alvará judicial de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da parte exequente.

Ante ao levantamento dos valores executados no presente feito, vejo que 

este atingiu seu objetivo, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Ante o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 127373 Nr: 3757-76.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Vieira

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 59/59v e determino a remessa dos 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, com 

baixa no Relatório Estatístico, até a data de 27 de dezembro de 2018 (Lei 

n. 13.340/16, artigo 10), podendo a parte credora a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48700 Nr: 830-21.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Antonio Caputti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos presentes autos, verifico que o pedido realizado pela parte 

exequente é estranho ao processo, visto que as CDAs informadas às fls. 

59 não fazem parte deste caderno processual.

 Deta forma, intime-se a parte executada para manifestar o que entender 

de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65104 Nr: 4577-08.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Oliveira de Jesus

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para o depósito judicial do 

valor objeto da ação na conta indicada às fls. 201.

Intime-se ainda o patrono da parte autora, via DJE para que informe dados 

bancários para o depósito dos honorários sucumbenciais e contratuais no 

prazo de 10 (dez) dias. Em caso de manifestação do causídico da 

exequente, expeça-se alvará cabível, independente de novo despacho. 

Com ou sem manifestação, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137362 Nr: 1580-08.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHLdS, APLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSdS

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos ajuizado por Gustavo Henrique Leal da 

Silva, representado por sua genitora Adelaine Pessoa Leal da Silva, contra 

Everson de Souza da Silva, todos já qualificados.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou que o executado realizou 

o pagamento integral do débito (fls. 66/68), pugnando pela extinção do 

feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pleito, com a consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que a parte exequente informou o pagamento 

integral do débito pelo executado e, portanto, o feito alcançou o seu 

objetivo.

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

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

Custas pela parte executada. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 118021 Nr: 6722-32.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival Domingos Demite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Tramontin

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B

 Vistos.Diante a inércia da profissional nomeada em realizar a perícia 

judicial, como se vê aos autos às fls. 85, nomeio em substituição, a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, 

n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, tel. (65) 3052-7636), para realização da perícia grafotécnica 

junto à nota promissória de fls. 30, independentemente de compromisso, 

nos termos do art. 466, do CPC/15, a qual deverá ser intimada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.Após o 

cumprimento do parágrafo anterior, INTIMEM-SE ambas as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem na forma do § 1º 

do art. 465 do CPC/2015, devendo a parte autora manifestar quanto a 

proposta dos honorários periciais, em igual prazo. Em caso de 

concordância, deverá a parte autora efetuar o depósito em juízo do valor 

dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

desistência tácita em caso de inércia.INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no 

prazo de 10 (dez) dias.Efetuado o agendamento pelo(a) perito(a), 

INTIMEM-SE as partes quanto a data agendada para a realização da prova 

pericial (art. 474, CPC/2015). [...]Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, requerendo o 

que entender de direito, na forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, 

consignando que o silencio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63973 Nr: 3175-86.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderito Alves da Rocha

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação de aposentadoria por 

idade rural proposto por Alderito Alves da Rocha, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, todos já qualificados.

Após certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

cumprimento de sentença, apresentando cálculo do valor do benefício 

requerido, às fls. 122/125, bem como, pugnou pela expedição de RPV.

Intimada para se manifestar, a autarquia ré informou que concorda com os 

valores apurados pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo o executado concordado com o cálculo elaborado pela parte 

exequente (fls. 111), HOMOLOGO por sentença, o cálculo apresentado às 

fls. 124/125, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, razão 

porque declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na forma do art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015.

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto nos artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 93801 Nr: 1970-51.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Bernardes Martins Filho

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação/mediação 

formulado às fls. 50, pois analisando detidamente os autos, vejo que a 

ação já foi extinta com resolução do mérito, nos termos da r. sentença 

acostada às fls. 35/36, a qual inclusive transitou em julgado (fls. 37) e o 

processo somente foi desarquivado para apreciação do pleito de baixa da 

restrição judicial inserida às margens do imóvel penhorado nos autos (fls. 

43 e 47).

Por outro lado, DEFIRO o pedido de baixa da constrição judicial existente 

às margens da matrícula do imóvel penhorado nestes autos, devendo a 

Secretaria da Vara promover os atos necessários.

Após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143825 Nr: 5079-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Cardoso dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Intime-se a requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao laudo pericial, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114201 Nr: 2653-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Bomfim Martin Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora ambas as partes tenham se 

manifestado, nenhuma delas juntou aos autos parecer quanto à liquidação 

de sentença, portanto, para que o rito da demanda se adeque e em 

observância ao dispositivo do acórdão, RECEBO o pedido de liquidação da 

sentença, que irá seguir nos termos dos artigos 509 e ss do CPC/15.

Com fundamento no art. 510 do CPC/15, INTIMEM-SE as partes, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, iniciando pela exequente, a 

apresentarem pareceres.

Não havendo consenso entre as partes, façam os autos conclusos para 

as providências que constam no art. 510 do CPC/15.

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

Cumpra-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 5681-30.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, consigno que o prazo estipulado pela Secretaria da Vara no 

ato ordinatório às fls.133 não possui caráter peremptório.

Tendo em vista a manifestação da parte autora às fls.129/132 , INTIME-SE 

a exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do § 2° do artigo 872 do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, FAÇAM-ME os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 786-65.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sergio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Karpinski, Willian Edson Dykstra

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para, no prazo 15 

(quinze) dias, se manifestarem quanto ao laudo acostado às fls. 176/179, 

requerendo o que entender de direito, conforme consignado na decisão 

retro.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68618 Nr: 1583-70.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenisa Santos Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Valdenisa Santos 

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

qualificados nos autos.

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

INSS realizou o depósito judicial do valor principal da condenação, 

referente ao benefício (fls. 152/153).

 Às fls. 150/150 v. a parte requerente manifestou sua concordância com o 

valor depositado em juízo e informou os dados de conta bancária, 

requerendo a expedição de alvará para liberação do valor.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

De análise dos autos, verifica-se do ofício de fls.151 que foi depositado o 

valor referente ao benefício concedido ao autor, que, de fato, enseja o 

pedido de levantamento.

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

poder expresso para receber (fl. 13), EXPEÇA-SE o necessário para a 

liberação e transferência do valor depositado judicialmente em favor da 

parte exequente, na conta bancária a ser indicada pela própria parte.

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

benefício ser transferido para conta bancária indicada às fls. 150.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143904 Nr: 5133-63.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Rodrigues da Conceição dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

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

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133810 Nr: 7200-35.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Brito Lage

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

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

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113777 Nr: 2276-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paloma Distribuidora de Veículos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Siqueira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petição inominada protocolada por Paloma Distribuidora de 

Veículos Ltda. (fls. 74/75), se insurgindo contra sentença proferida à fl. 73 

que julgou a presente ação de execução de título extrajudicial extinta, ante 

o abandono por parte da exequente.

Alega que havia protocolado petição no prazo estabelecido pelo Juízo, 

mas não obstante, a demanda foi extinta pela inércia da exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Sem delongas, a petição da parte exequente não tem o condão de mudar o 

julgado, haja vista que depois de proferida uma sentença o juiz apenas 

poderá muda-la quando presentes as hipóteses constantes no art. 494 do 

CPC/15, no entanto, não verifico qualquer erro material ou erro de cálculo 
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e tampouco a manifestação apresentada é um embargos de declaração, 

logo, resta evidentemente prejudicada a análise do pedido de fls. 74/75.

 Contudo, para que não haja dúvidas quanto à sentença atacada, como se 

denota da própria manifestação da exequente, houve um protocolo de 

petição datado de 02 de agosto de 2018, porém, antes deste fato já havia 

sido certificado a inércia da parte exequente (fl. 69 – 01 de agosto de 

2018), portanto, a petição não foi apreciada justamente por ter escoado o 

prazo sua manifestação.

Assim, declaro prejudicada a apreciação dos pedidos constantes à fl. 

74/75, pela inadequação da via eleita, sendo que se se a parte divergir do 

entendimento externado na sentença judicial deverá recorrer uma das 

possibilidades legais previstas na lei adjetiva civil e não por mera petição 

nos autos.

Ressalvo que a peça apresentada não possui as características de 

embargos de declaração, neste sentido, não há a interrupção de prazo, 

devendo a Secretaria da Vara se certificar de tudo que for preciso.

INTIME-SE a parte exequente.

No mais, cumpra-se a sentença r. até seu efetivo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126300 Nr: 3199-07.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Roberto Rodrigues

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

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 56/56v e determino a remessa dos 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa no Cartório Distribuidor, com 

baixa no Relatório Estatístico, até a data de 27 de dezembro de 2018 (Lei 

n. 13.340/16, artigo 10), podendo a parte credora a qualquer momento 

solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130339 Nr: 5329-67.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Mateus da Silva ME, Jose Sinvaldo Mateus 

da Silva

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de associados Norte Mato-grossense – Sicredi 

Norte/MT contra J.S. Mateus da Silva – ME e José Sinvaldo Mateus da 

Silva, todos qualificados nos autos.

Juntou, com a inicial, os documentos de fls. 08/20.

Após o recebimento da inicial (fls. 22), entre um ato e outro, as partes 

peticionaram aos autos informando a realização de acordo, pugnando pela 

sua homologação (fls. 57/60).

 Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com o intuito de preservar os princípios da celeridade e economia 

processual, e considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado as fls. 

57/60, (cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente decisão), nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC/2015.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo, conforme requerido pelas partes, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contados à partir de 

12/09/2018, devendo os autos serem remetidos ao arquivo provisório.

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora para 

dizer acerca do cumprimento.

Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

Sem custas, conforme disposto no art. 90 §3º do CPC/15. Sem 

condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142616 Nr: 4447-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E 

CEREIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delis Brandão Lima Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de pesquisa via sistema Infoseg para obter o endereço 

atual da parte requerida.

Compulsando os autos verifico que o requerente não diligenciou a ponto 

de esgotar todos os meios para encontrar o endereço para efetuar a 

citação do requerido, sendo certo que o indeferimento do pleito é à medida 

que se impõe.

O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do CPC/15, preservar a 

igualdade entre as partes, não podendo, a modo algum, favorecer ou 

prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus pertence ao exequente 

de diligenciar em buscada garantia de seu crédito.

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido.

Doutra banda, compulsando os autos verifica-se que o título sem força 

executiva não foi juntado aos autos, pois como se extrai à fl. 16, apenas 

existe nos autos uma cópia do cheque, o que é inadmissível e é um vício 

que merecer ser sanado imediatamente, sob pena de extinção da 

demanda com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC/15.

Ademais, se eventualmente sanado o vício, vislumbro a possibilidade de 

ter ocorrido à prescrição do título (cheque vencido em 16 de agosto de 

2011), já que nos termos do art. 240, § 2º, do CPC/15, não será 

interrompido o prazo prescricional se, por algum motivo, o requerente não 

providenciar no prazo de 10 (dez) dias a citação do requerido.

Posto isto:

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

junte o cheque original, sob pena de extinção da ação pela ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2) No mesmo prazo do item “1”, que se pronuncie quanto a eventual 

ocorrência da prescrição da demanda, ante a não citação da parte 

requerida.

3) ANOTE-SE que a presente decisão observa o que preconiza o art. 10 

do CPC/15 e que a inércia do requerente acarretará na extinção da ação.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142476 Nr: 4360-18.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Aparecido Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A
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 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108492 Nr: 3935-93.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Montanhas Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anotações de estilo.Cumpra-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102492 Nr: 3903-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Naciona Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:MT/3884, Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo de o presente feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, pela 

perda superveniente do objeto.Condeno a parte autora no pagamento das 

custas.Sem condenação em horários advocatícios.Certidão de trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105157 Nr: 361-62.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Monteiro da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Cleide Monteiro da 

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

qualificados nos autos.

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

INSS realizou o depósito judicial do valor principal da condenação, 

referente ao benefício (135/136).

 Às fls. 138/139 a parte requerente manifestou sua concordância com o 

valor depositado em juízo e informou os dados de conta bancária, 

requerendo a expedição de alvará para liberação do valor.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Ante ao levantamento dos valores executados no presente feito, vejo que 

este atingiu seu objetivo, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129021 Nr: 4604-78.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Felix de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão do feito de fls. 43, pois o motivo fundado 

na não localização do requerido e do veículo objeto da lide, não se amolda 

a nenhuma daquelas hipóteses previstas no artigo 313 do CPC/15.

Assim, INTIME-SE a parte autora para informar nos autos o endereço 

exato do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importante consignar, que a ação foi proposta em 2015 e até o presente 

momento não houve a triangularização processual e em outra 

oportunidade o mesmo pedido de suspensão foi deferido, sendo que após 

o decurso do prazo a reiteração do pleito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 3737-66.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vaina da Silva Alves, LAdN

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente as determinações constantes da decisão de fls. 

219.

Defiro o petitório retro, devendo a Secretaria observar os destaques dos 

valores referentes aos honorários contratuais e sucumbenciais, a ser 

depositados em favor da patrona da parte autora, e do valor 

remanescente, a ser depositado na conta corrente informada pela parte 

autora, ambas às fls. 214.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120781 Nr: 8074-54.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vamira Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK Eletrodomesticos Mondial S.A, Extraluz 

Moveis e Eletrodomesticos LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Sampaio Santos 

Junior - OAB:25.347/BA, Mauricio Ricardo Alves - OAB:15523/MT, 

Vandré Cavalcante Bittencourt Torres - OAB:25.825/BA, Wellington 

da Silva Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 Vistos.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.
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2) INTIME-SE a parte executada, na forma do inciso I do § 2º do art. 513 do 

CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito a que foi condenada, devidamente atualizado, acrescido das 

custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito e também honorários de 10% (dez por 

cento), nos termos do artigo 523 do CPC/15.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do 

CPC.

5) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108976 Nr: 4434-77.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleir Rosa Nazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - ME

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

OAB:11736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13066/ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529/ES

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos.Custas pela parte autora, que ficará 

com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º do CNPC, 

eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. Sem condenação em 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66856 Nr: 6347-36.2009.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Siqueira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:314.260/SP, Herta de Oliveira Monteiro - OAB:73787/RS, Pio 

Freiria Junior - OAB:OAB/MT18678/A, Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:MT 9.941-B

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140657 Nr: 3304-47.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Krebs

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Henrique Alberto Faria Motta - 

OAB:113815, Marcio Henrique Pereira Cardoso - OAB:MT 7.659, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUZA - OAB:RJ 155.834, Valnir Telles 

de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução 

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

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em virtude disposto 

no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.Após o trânsito 

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

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

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004073-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

JULIANI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES DA CUNHA (REQUERIDO)

SILMARA PIVA PIRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

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

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1004073-67.2018.8.11.0007 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: WILSON DA SILVA LEANDRO Endereço: RUA SANTA 

CATARINA, 04, QUADRA 17, CIDADE ALTA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 Nome: JULIANI RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA SANTA 

CATARINA, 04, QUADRA 17, CIDADE ALTA, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO SOARES DA CUNHA 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

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

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

testemunhas e documentos, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

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

de ação de guarda e regulamentação do direito de visitas proposta para 

sanar situação de supostas atitudes inadequadas por parte dos 

requeridos, quanto à menor N.P.D.C. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Ação 

de Guarda e regulamentação do direito de visitas ajuizada por Wilson da 

Silva Leandro e Juliani Ribeiro da silva em face de Francisco Soares da 

Cunha e Silmara Piva Pires, ambos qualificados nos autos, visando obter, 

em sede de tutela de urgência, a guarda da adolescente Nadir Piva da 

Cunha, filha dos requeridos. Narra a inicial os seguintes fatos: “No caso 

em tela, a menor NADIR PIVA DA CUNHA, nascida aos 01/02/2003, é filha 

dos requeridos, enquanto que, os requerentes são vizinhos e amigos de 

longa data da requerida, ora genitora da menor. Ocorre que, a menor vive 

sob os cuidados da requerida, contudo, o requerido há muitos anos não 

mantêm contato com a menor, sendo que, seu paradeiro é desconhecido. 

Cumpre asseverar que não é de hoje que a menor vêm sofrendo com 

atitudes inadequadas de sua genitora, ora requerida, ocasionando 

inclusive em episódios pela terceira vez de suicídio da menor. Conforme 

parecer psicológico realizado pelo Programa FICAI – através da psicóloga 

Leia Ribeiro de Morais, observa-se a situação de evidente maus tratados 

vivido pela menor, transcrevo trechos do relatório: “(...) pela terceira vez 

tentou suicídio, sendo que dessa última vez há dez dias atrás ela ingeriu 

soda caustica e foi atendida no hospital regional. Observou-se que a 

motivação principal para os pensamentos disfuncionais e desejo de morrer 

é devido as contínuas atitudes da genitora que logo ao acorda-la pela 

manhã para ir a Escola profere palavras do tipo: você é infortúnio, menina 

de rua, vagabunda. Que muitas vezes agride a filha com cabo de 

vassoura e tapas no rosto. Na entrevista com a genitora, observa-se que 
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a senhora Silmara apresenta sinais e sintomas de sofrimento mental, 

possivelmente de esquizofrenia quando seu comportamento passa da 

passividade a agressividade sem justificativa aparente com episódios 

rotineiros de palavras de maldição em relação a Nadir aos demais filhos. 

Em tempo, a psicóloga Leia realizou também entrevista com a genitora da 

menor, ora requerida, e que, ela mesma concorda que o casal ora 

requerente permaneça com a menor, visto que, são amigos próximos da 

família e conhecem a menor desde sua infância. Outrossim, a conclusão 

do parecer psicológico é no sentido de que a menor permaneça aos 

cuidados da Família Acolhedora, que são os requerentes. Frise-se que os 

requerentes já estão exercendo a guarda de fato da menor há quase 01 

(um) mês, a menor continua frequentando a escola e se relaciona bem 

com a filha do casal”.(sic). Com a inicial, vieram diversos documentos. 

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

decido. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos legais. 

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora 

(art. 99, § 3º, CPC/15), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

O presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça (artigo 189, II, do 

CPC/15). Com base no art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

antes de apreciar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

em relação à guarda provisória, DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial, devendo ser intimada a assistente social, bem como a 

psicóloga do Juízo para que realizem o referido estudo, encaminhando o 

relatório no prazo de 20 (vinte) dias. Consigno que o referido estudo 

deverá ser realizado com os requerentes e com a requerida, inclusive a 

equipe deverá entrevistar a adolescente, a fim de que ela manifeste a sua 

vontade quanto a sua colocação em família substituta (guarda), em 

observância ao que dispõe o § 2º do artigo 28 do ECA, tendo em vista que 

a adolescente é maior de 12 (doze) anos, possuindo atualmente 15 

(quinze) anos de idade. Com a juntada do estudo, abra-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para parecer, no prazo legal. Após, conclusos 

para análise do pedido. Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 

695 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro 

de 2019, às 14h20min., a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida Silmara, para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. Em relação ao requerido 

Francisco, os autores informaram que o mesmo atualmente está em local 

incerto e não sabido. Assim, CITE-SE por edital o requerido Francisco 

Soares da Cunha, com prazo de 20 (vinte) dias para, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecer desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Fluído “in albis” o prazo da citação por edital, o qual deverá ser certificado 

nos autos, desde já, em observância ao artigo 72, II, do CPC, fica nomeada 

a Defensoria Pública como curadora especial do requerido, devendo a 

referida instituição ser intimada pessoalmente para apresentar 

manifestação (observando-se que deverá ser Defensor diverso do 

subscritor da inicial), no prazo legal, se for o caso. Intime-se pessoalmente 

os requerentes para comparecimento à audiência. Providencie a 

Secretaria do Juízo as comunicações necessárias. Ciência a Defensoria 

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

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

publicado na forma da Lei. ALTA FLORESTA/MT, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003335-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. PROMOVA a 

Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, 

ainda, que em caso de apresentação de contestação, a parte requerida 

deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do valor investido, 

tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, 

bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e 

ativação na rede, referente ao CPF da parte autora, sob as penas do art. 

400 do CPC. Após o decurso do prazo para apresentação da 

contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE 

(inclusive, acerca da tempestividade, caso seja apresentada) e, se for o 

caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de julho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000035-80.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000035-80.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): CLEIDE DE FATIMA DA LUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

CLEIDE DE FÁTIMA DA LUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificados nos autos. 

Narra que a fatura referente ao mês de agosto de 2016, referente ao 

consumo de energia elétrica, ocorreu no “patamar absurdo” de R$ 644,21 

(seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), em 

descompasso à medida de seu histórico de uso. Alega que não houve 

motivo para tamanha majoração e que sua renda não comporta o 

pagamento da quantia sem que haja “abalo financeiro significativo”. 

Entendendo presentes os requisitos, requereu, por meio da tutela de 

urgência, a abstenção de corte do fornecimento do serviço, bem como o 

depósito do valor incontroverso (R$ 247,72 – duzentos e quarenta e sete 

reais e setenta e dois centavos). No mérito, pediu a revisão do débito para 

o valor tido como incontroverso e a declaração de quitação do valor 

devido. Com a inicial, coligiu documentos no PJe. Recebida a inicial (ID 

1948654), deferiu-se a tutela de urgência e determinou-se a citação. A 

requerida compareceu aos autos e alegou que a carta de citação foi 

recebida posteriormente à data da audiência da audiência de conciliação 

(ID 3708191). Por meio da decisão de ID 6740303, reconheceu-se que o 

comparecimento espontâneo da requerida supriu o ato citatório e 

designou-se nova audiência. Aberta a solenidade (ID 8009479), não houve 

autocomposição. A contestação foi apresentada tempestivamente sob ID 

8252886, na qual a requerida defende a regularidade da cobrança e 

pleiteia a improcedência do pedido, o indeferimento da inversão do ônus 

da prova e o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de novos documentos. 

Aportada a impugnação à contestação sob ID 13803144. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

vislumbro que há requerimento de inversão do ônus da prova, com fulcro 

no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. O aludido 

dispositivo, a fim manter a paridade de armas do consumidor em relação 

aos fornecedores, nos casos em que há hipossuficiência técnica, jurídica 

ou econômica, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Nos 

caso vertente, a hipossuficiência técnica da requerente é patente e 

consiste na ausência de conhecimento acerca dos motivos e 

circunstâncias que implicaram na considerável majoração da fatura 

lançada no mês de agosto de 2016, sendo imprescindível à distribuição do 

ônus da prova sobre a requerida, de modo a ser devidamente tutelada a 

presente pretensão. Ainda, por certo que a relação em voga possui nítido 

caráter consumerista, com a aplicação da teoria finalista, eis que a 

requerente é consumidora final do serviço (art. 2º, CDC) e a requerida 

ofertou o serviço de transporte aéreo de pessoas e pertences (art. 3º, 

§2º, CDC). Pelas razões esposadas, DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, cabendo à requerida se desincumbir do ônus de demonstrar a 

culpa exclusiva do consumidor, conforme articulado à exordial. Portanto, 

fixo como ponto controvertido: a) a demonstração de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Consigno que cabe à requerida desincumbir-se 

do ônus a si atribuída nesta decisão, e que, caso não logre êxito nesta 

empreitada, terá decaído quanto ao seu dever processual de desconstituir 

os fatos articulados à exordial (inciso II, do art. 373, do CPC). Destarte, 

INTIME-SE a parte requerida, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

eventuais provas a serem produzidas, justificando-as, pertinentemente, 

sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, INTIMEM-SE as partes para 

que peçam esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de 

questões de direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente 

decisão (§1º, art. 357, CPC). Ante a inversão do ônus da prova desta 

decisão e prezando pelo efetivo contraditório e ampla defesa, deixo de 

julgar antecipadamente o mérito da demanda, a fim de oportunizar a 

produção de provas pela requerida. Intimem-se. Alta Floresta, 9 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003520-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. N. (AUTOR(A))

TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ALEXANDER ALVES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. Trata-se de ação declaratória e indenização por danos morais c/c 

tutela de urgência ajuizada por ALEXANDER ALVES MELO, TATIANE 

MELO PEREIRA NASCIMENTO e THIAGO MELO NASCIMENTO, menor, 

representado pelos primeiros autores, em face de GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA, todos qualificados nos autos. Narram que no dia 

17/07/2018, a autora Tatiane conduzia o veículo S-10, placa OBR-07/84, 

na companhia de seu filho, Thiago, também autor, quando, devido à 

carreta que invadiu sua pista, foi obrigada a retirar o automóvel que dirigia 

da estrada, que acabou colidindo com um barranco e capotando. Alegam 

que os “airbags” do veículo não foram ativados, devido a defeito no 

automóvel produzido pela fabricando requerida. Aduzem que a 

antecipação da produção de prova é medida de rigor, a fim de que o bem 

não seja reparado, impossibilitando posterior perícia e a constatação do 

defeito que deu azo ao ajuizamento desta demanda. No mérito, requerem a 

condenação da requerida em danos morais no patamar de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Com a inicial trouxeram documentos. É o relatório. 

Decido. Recebo a inicial. Passo a análise do pedido de antecipação de 

provas ventilado à exordial. O artigo 381 do Código de Processo Civil, ao 

tratar sobre a matéria, assim preconiza: “Art. 381. A produção antecipada 

da prova será admitida nos casos em que: I – haja fundado receio de que 

venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos 

na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” De igual modo, o inciso VI, do art. 139, do CPC, 

permite ao magistrado “VI - dilatar os prazos processuais e alterar a 

ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades 

do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;”. Diante 

destas ponderações, os fatos narrados à exordial justificam a concessão 

da medida de produção antecipada de provas, a fim de que sejam 

preservadas provas essenciais para a análise do mérito dos pedidos, 

viabilizando, inclusive, a autocomposição, nos termos dos arts. 381, inciso 

I e II. Nesta senda, com fulcro no art. 139, VI, do CPC, DEFIRO a produção 

de prova pericial para verificar a existência de defeito no sistema de 

airbag do veículo em tela, diante da possibilidade de reparo do veículo e 

posterior impossibilidade na obtenção de tais comprovações. Para tanto, 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no 

banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso, para efetuar perícia para apurar 

defeito no sistema de Airbag do veículo S-10, placa OBR-0784. A empresa 

deverá ser intimado para, nos termos do art. 465, §2º, do CPC, apresentar 

proposta de honorários, currículo e contatos profissionais, no prazo de 5 

(cinco) dias, considerando que a camionete encontra-se no Município de 

Alta Floresta. Os honorários periciais serão arcados pela parte que pediu 

a produção da prova, ou seja, a parte autora. Com a apresentação da 

proposta, intimem-se ambos os envolvidos para manifestação em 5 (cinco) 

dias (§3º, art. 465, CPC). CITE-SE a requerida para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados nos termos do art. 231, do CPC, bem 

como para que alegue as matérias disposta no §1º, do art. 465, do CPC, 

apresente quesitos e assistente técnico. Na oportunidade, deverá ser 

indicado o local em que está o veículo, para que seja possível a realização 

da perícia. O agendamento de audiência de conciliação, se viável, 

ocorrerá posteriormente à apresentação do laudo pericial, como forma de 

promover maiores chances de autocomposição. Ademais, o deferimento 

da prova pericial neste momento independe de eventual inversão do ônus 

da prova posteriormente, enquanto é direito da parte autora requerer as 

atividades probatórias que entende pertinente para o resguardo do direito. 

Por fim, DEFIRO o pedido de expedição do ofício requisitado no pedido “b” 

da exordial, para que o veículo não seja reparado ou alienado até a 

conclusão da perícia determinada nesta decisão. Intime-se Cumpra-se. 

Alta Floresta, 12 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que seja comprovado o interesse de agir, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. DECISÃO: “Vistos. Trata-se de ação de 

exibição de documentos ajuizada por Rosa Mariano de Souza em face do 

Banco Bradesco, ambos devidamente qualificados nos autos, com 

exceção da superável ausência de indicação do endereço eletrônico da 

parte Requerida. Narra a autora que “foi previsto pagamento por meio de 

conta corrente”, no dia 26 de fevereiro de 2018, no valor de R$ 628,44, 

assim como os importes de R$ 1.109,92 e R$ 1.782,59, sem datas 

especificadas. Alega ser necessário ter acesso aos contratos que deram 

azo a tais descontos em sua conta bancária para averiguar a regularidade 

dos instrumentos, os quais não possuem e que estão em posse da 

instituição requerida. Pediu a exibição dos aludidos documentos por meio 

da tutela cautelar em caráter antecedente e, no mérito, a confirmação do 

pedido. Juntou documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, diante da narrativa 

esposada na exordial, bem como em razão dos documentos que a 

acompanham, não é possível constatar a presença do interesse de agir, 

consubstanciado na necessidade de provocação da tutela estatal para 

acesso aos contratos de ns.º 805111780 e 805111464. Com efeito, não 

foi demonstrada a negativa da instituição Requerida no fornecimento de 

tais documentos à parte autora no âmbito extrajudicial. Desta feita, 

DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que seja comprovado o interesse de agir, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Intime-se. Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 3350-17.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Vezentin

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, em até 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre a inércia da exequente certificada na derradeira certidão, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132080 Nr: 6266-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSH

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Gracioli - 

OAB:13.518 OAB/PR, Daniela Altran Valerio Ramos - OAB:55.974 

OAB/PR, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos,

Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de substabelecimento, no 

mesmo prazo deverá a parte requerida informar o seu telefone atual, 

preferencialmente pela operadora “Oi”, visando a aproximação e os 

contatos entre a autora, a criança Victor Lucas e a criança Ester 

Hadassa. Ainda, considerando-se o relatório psicológico de fls. 118/120, 

onde o requerido informa uma renda mensal de superior à da autora, ou 

seja, de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), determino que, no 

período de 1 (um) à 10 (dez) de dezembro do corrente ano, o requerido 

traga a criança Ester Hadassa à cidade de Carlinda-MT, endereço Rua das 

Orquídeas, nº 12, Centro, telefone (66) 98408-1166, para que esta fique 

na companhia de sua genitora e do irmão Victor Lucas, pelo prazo mínimo 

de 15 (quinze) dias, ocasião em que o requerido também poderá visitar o 

filho e tê-lo em sua companhia, mediante previa comunicação à genitora.

 Consigno que por ocasião da chegada do requerido com a filha a esta 

comarca, deverá ser informado nos autos, bem como informado ao 

Defensor Público que assiste à parte autora, visando a resolução 

consensual do feito.

 Por fim, na hipótese de descumprimento por parte do requerido das 

determinações supra, será presumida a ocorrência de alienação parental, 

com aplicação das penalidades pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119693 Nr: 7265-64.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTC, ETC

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina de Lucena Marinho 

- OAB:OAB/SP 136321, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Paulo César Estevam - OAB:OAB/SP 263.486

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação de fl. 74, bem como a devolução tardia dos 

autos à Secretaria desta Vara, INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado da parte 

autora, sob pena de preclusão do direito de oitiva das testemunhas.

 Posteriormente, voltem-me conclusos.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004067-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANASES TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004067-60.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MANASES TRINDADE RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista que, consoante alegado na 

exordial, o requerente não não goza de plenitude mental para “discernir e 

expressar sua vontade real”, por por ser supostamente acometido por 

esquizofrenia paranoide, faz-se necessária sua representação, nos 

termos do art. 71, do CPC. Desta feita, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, 

para que seja indicado representante processual ao autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Intime-se. Alta Floresta, 14 de novembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001594-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001594-38.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA PASSARINI INVENTARIADO: 

JORGE DE SOUZA Vistos. Trata-se de ação proposta por Vera Lúcia de 

Souza Passarini em face de Jorge de Souza, falecido em 01.03.2017, 

objetivando a abertura de inventário pelo rito de arrolamento comum. 

Afirma a parte autora que não possui recursos suficientes para arcar com 

as custas processuais, razão pela qual pugna pelos benefícios da justiça 

gratuita. Foi determinada a emenda a petição inicial (Id. 8220450) para que 

fosse juntado aos autos comprovação da insuficiência de recursos da 

parte autora. Em atendimento à ordem, a parte requerente juntou aos autos 

documentos sob o Id. n° 9417471, arguindo que reside “de favor” na casa 

de seu filho. Na decisão de Id. nº. 11127039, a magistrada contemporânea 

determinou a juntada de procuração e declaração de hipossuficiência dos 

herdeiros Sebastião de Souza e Helena Alves Silveira de Souza, sob pena 

do processamento do feito pelo rito de inventário e do indeferimento da 

gratuidade de justiça. O autor apresentou manifestação sob id. nº. 

12394879, apresentando a documentação exigida da herdeira Helena 

Alves Silveira de Souza e informando que o herdeiro Sebastião de Souza 

se apresentou de forma contrária ao presente inventário, pugnando pelo 

deferimento da justiça gratuita, bem como pela citação do herdeiro. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, verifico que o 

pedido da parte autora, no que se refere à concessão da Gratuidade de 

Justiça, não merece prosperar. Ocorre que, para a concessão do 

benefício de justiça, é necessário que haja não só a declaração de 

hipossuficiência financeira, mas também a comprovação do estado de 

miserabilidade jurídica, o que de fato não ficou demonstrado. Isto porque, a 

mera alegação de que reside de favor na casa de seu filho, bem como a 

informação de que não possui registro em sua carteira de trabalho, não é 

suficiente para a comprovação de miserabilidade, sendo necessária a 

comprovação de sua real situação financeira, como a apresentação de 

holerites, extratos bancários atualizados, etc. Ademais, em pesquisa ao 

sistema ao INFOJUD esta Magistrada logrou êxito em encontrar 

declarações de imposto de renda da autora, relativas aos 04 (quatro) 

seus últimos exercícios fiscais (2014, 2015, 2016 e 2017). Dessa forma, 

verifica-se que a parte autora possui renda própria, em contradição ao 

alegado ao Id. 9414520, conforme extratos em anexo. Sendo inconteste 

de que o simples fato de estar o autor patrocinado por advogado particular 

não corresponde, por si só, a motivo justo à denegação das benesses da 

gratuidade da justiça (§4º, art. 99, NCPC), os demais motivos alhures 

indicados evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade. Haja vista que já se determinou a parte que comprovasse 

sua insuficiência, cujas documentações juntadas aos autos não foram 

suficientes para comprovar sua hipossuficiência, o indeferimento do 

pedido de concessão da gratuidade da justiça é impositivo. Diante de tais 

considerações: 1 - INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça, e determino a intimação da autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2- Em virtude de conter informações 

sigilosas, deve o feito tramitar sob segredo de justiça. Com o decurso do 

prazo acima mencionado, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000572-08.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JUNIOR CESAR COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por Junior 

Cesar Costa em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, visando à complementação no valor R$ 10.968,75 (dez mil 

novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente 

à indenização recebida administrativamente. Ao Id. 12176000 fora 

recebida a inicial, com o deferimento do benefício da Gratuidade de 

Justiça. Sobreveio a contestação ao Id. 13041802, conjuntamente com 

quesitos e documentos, oportunidade em que suscitou preliminarmente 

alegou falta de interesse processual em razão de pagamento da cobertura 

em sede administrativa, e no mérito requereu a improcedência da ação. 

Aberta a audiência de conciliação pelo denominado “Mutirão DPVAT” (Id. 

13541592), não houve autocomposição. O laudo de avaliação médica 

realizada na ocasião do Mutirão foi acostado aos autos sob o Id. 

13541592- Pág. 5, com parecer médico de assistência técnica ao Id. 

13541592- Pág. 3 e 4, a parte requerida se manifestou ao Id. 14373940. O 

requerente apresentou impugnação à contestação ao Id. 14620585. 

Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Consoante relatado, o polo passivo alegou matéria processual na peça 

contestatória que merece apreciação. Segundo esposado pela 

seguradora, há falta de interesse de agir, uma vez que houve pagamento 

em sede administrativa. Todavia, o recebimento parcial do valor que 

entende ser credor não significa renúncia ao direito de complementação 

alegado. Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado: 52290976 - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO 

AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. MÉRITO. LAUDO 

OFICIAL ATESTANDO A INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 

DO APELADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A 

TABELA DA SUSEP. COBERTURA DEVIDA NO CORRESPONDENTE A 70% 

DE R$ 13.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os argumentos 

despendidos pelo Apelante para pugnar pela extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, não merece guarida, 

haja vista que se o Apelado sentiu-se prejudicado com o pagamento 

realizado de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) e 

entende que ainda lhe é devido a diferença do valor da indenização do 

seguro DPVAT. Assim, não há dúvida que emerge daí o seu interesse. In 

casu, impende observar que o exame pericial concluiu que o Recorrido, 

em decorrência de acidente automobilístico, apresenta invalidez 

permanente parcial completa do membro inferior esquerdo. Desse modo, o 

valor da verba indenizatória deverá ser calculado da seguinte forma: 70% 

(percentual previsto para perda completa de um dos membros superiores) 

do valor máximo indenizável pela Lei nº 6.194/74 de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), o que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o valor pago na via 

administrativa corresponde ao percentual previsto para perda completa de 

um dos membros inferiores, conforme comprovante de fls. 78/83, o 

Apelado não faz jus a complementação, de modo que o condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade 

ficará suspensa, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita. 

(TJMT; APL 58299/2014; Mirassold´Oeste; Relª Desª Clarice Claudino da 

Silva; Julg. 08/03/2017; DJMT 16/03/2017; Pág. 35). Diante disso, 

considerando que o pagamento realizado administrativamente foi inferior 

ao pleiteado por meio deste procedimento, rejeito a argumentação de que o 

polo ativo não possui interesse processual. Superadas as questões 

processuais e considerando que o procedimento já avançou para a fase 

probatória, tanto que houve perícia com laudo que oferta segurança no 

julgamento, passo à apreciação do mérito. Pois bem, o polo ativo alegou 

que a lesão sofrida no acidente descrito na inicial foi em grau superior ao 

reconhecido pelo polo passivo e, por isso, buscou a complementação por 

meio judicial. Corroborando sua pretensão, o exame pericial comprovou 

que a demandante recebeu administrativamente valor inferior à lesão 

identificada. Restou comprovado que o valor devido à parte requerente 

consiste em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

uma vez que apurada invalidez permanente parcial incompleto no membro 

superior direito (Id. 13541592 - Pág.). Por apego à fundamentação, 
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assinalo que o cálculo do valor da indenização é feito da seguinte maneira: 

Cobertura Máxima (R$ 13.500,00) x Lesão em membro superior direito 

(70%, segundo Anexo trazido pela Lei 11.945/74 e Súmula 474 do E. STJ) 

x Percentual de Debilidade (50%) = R$ 4.725,00. Convém destacar que os 

critérios utilizados para a fixação da indenização serão acolhidos pelo 

juízo, dada à aparente regularidade. Portanto, considerando que a 

indenização no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) paga em sede administrativa é inferior ao 

que apurado judicialmente, é imperiosa a complementação da indenização 

em R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa três reais e setenta e cinco 

centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

PRETENSÃO AUTORAL E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 

2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), para adequar a indenização às lesões decorrentes do 

acidente. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do 

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

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação nos termos do art. 85, do CPC. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em 30 dias, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115550 Nr: 3870-64.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaquiel Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1) Trata-se de cumprimento de acórdão prolatada às fls. 135/143 aforado 

por IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

DETRAN/MT.

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

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

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

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

impugnar a execução.

4) Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

5) Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao 

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

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

do NCPC.

6) Outrossim, INTIME-SE os executados para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, procedam com o integral cumprimento do determinado na sentença 

(fl. 82) especificamente quanto A EXCLUSÃO DOS DÉBITOS relativos ao 

IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT, da motocicleta Yamaha 

Crypton, placa JZY 6333, Renavam 00843626186, Chassi 

9C6KE047040013584, cor vermelha, ano 2004, a partir da data do furto, 

03.06.2014, até alteração da situação do veículo no sistema do DETRAN, 

por eventual localização e entrega do bem ao proprietário.

 7) Ainda, em ato contínuo, deverão os executados realizar a EXCLUSÃO 

DO DÉBITO relativo à taxa de pátio superior aos primeiros 30 dias de 

apreensão, em relação atinente à motocicleta descrita.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106366 Nr: 1661-59.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Pernanbucanas

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ed Nogueira de Azevedo 

Junior - OAB:20062-PR

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

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

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 27.167,21, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 148/149 - atualizado até 26/10/2018, para 

o cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 

151(disponibilizada no DJE nº 10372, de 06/11/2018 e publicado no dia 

07/11/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142160 Nr: 4150-64.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Fernandes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fl. 89 aforado por 

MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada à impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bruno da Costa

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a informação de fl. 136, determino a intimação a parte 

autarquia requerida para que, no prazo de 60 (sessenta dias), realize o 

pagamento das parcelas vencidas do benefício de auxílio-doença NB 

31/621.920.175-6 no período de 17/11/2016 a 17/11/2017, eis que tais 

parcelas não integram o cumprimento de sentença sob execução.

Intime-se.

Certificado o decurso do prazo acima, intime-se a parte autora para 

manifestação e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109998 Nr: 5538-07.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trilha Bravo Comércio de Automóveis Ltda, 
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Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Renato Ferreira Macedo - OAB:11060/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação dos Procuradores 

das partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem a localização do 

veículo, conforme solicitado à fl. 196, para realizar a vistoria técnica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120462 Nr: 7854-56.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Fernandes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

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

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de acórdão de fls. 125/129. 

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

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e executada, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. NORTE 

MATO-GROSSENSE SICREDI NORTE, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

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

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

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

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

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

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

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

previstos no artigo 523, §1º.

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

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

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil.

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

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

parte credora para que adote as providências cabíveis.

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

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

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120583 Nr: 7928-13.2014.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão de decurso de prazo de fl.110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95134 Nr: 3464-48.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFdSR

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador do ESTADO, 

em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para CIÊNCIA do inteiro 

teor da sentença proferida nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141291 Nr: 3674-26.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSdL, ARM, ARM, ACRdL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a inventariante, por meio do 

advogado habilitado, a fim de que compareça nesta Secretaria para 

assinar o termo de declarações, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

Silva Rangel

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

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

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

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do inventariante 

para que apresente cópia dos documentos pessoais da Sra. Dirce Maria 

Rubens da Silva, não juntados aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

forma a possibilitar o cumprimento do determinado à fl. 306 verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 129-16.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

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

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

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 23.958,57, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 113 - atualizado até 23/08/2018, para o 

cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 118 

(disponibilizada no DJE nº disponibilizado no DJE nº 10372, de 06/11/2018 

e publicado no dia 07/11/2018).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4655 Nr: 489-39.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Barbosa Zamproni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34294 Nr: 114-62.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Soares de Souza

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

andamento foi determinado à fl. 211, bem como houve o julgamento da 

exceção de pré-executividade, fixando-se o valor do crédito da parte 

Autora em R$ 53.766,27 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e 

seis reais com vinte e sete centavos), conforme expresso à fl. 226. 

Ocorre que, naquela decisão, não houve a fixação da verba honorária. 

Dessa forma, pugnou a parte autora por sua fixação na quantia de R$ 

14.885,98 (catorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais com noventa e 

oito centavos – fl. 235), sendo que a parte requerida indicou como valor 

devida a quantia de R$ 13.493,27 (treze mil, quatrocentos e noventa e três 

reais com vinte e sete centavos) – fl. 247.

Após, os autos vieram-me conclusos.

Tendo em vista que os cálculos apresentados pela parte executada, no 

que se refere à verba honorária, encontram-se corretos, HOMOLOGO-OS, 

fixando a verba honorária em R$ 13.493,27 (treze mil, quatrocentos e 

noventa e três reais com vinte e sete centavos).

Considerando-se que a patrona da parte autora já informou seus dados 

bancários e juntou aos autos cópia do contrato de honorários (fls. 

242/243), determino sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

INFORME os dados bancários de seu constituinte.

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

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95142 Nr: 3472-25.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 76, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias para pugnar o que entender 

por direito.

Transcorrido "in albis" o prazo acima assinalado, REMETAM-SE os autos 

AO ARQUIVO em segredo de justiça, conforme artigo 189, II do Código de 

Processo Civil, com as anotações e baixas de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90390 Nr: 4747-43.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Susanne Barros Ferreira ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 57 e determino a expedição do mandado de 

penhora e avaliação do bem indicado a fl. 52.

Realizado o ato de penhora e avaliação, intime-se o executado, constando 

no mandado de intimação o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos 

embargos à execução fiscal.

Decorrido tal prazo, vistas à exequente para manifestação e voltem-me 

conclusos.

Vistas à requerente para manifestação.

Após, conclusos para demais deliberações.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98231 Nr: 6796-23.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOARES SIMÃO

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 58. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que entender por direito sob pena de extinção.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 19580 Nr: 2287-64.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o cancelamento do alvará de fl.117. DEFIRO o pedido de 

fl.119. Onde indica nova conta para o valor ser depositado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47988 Nr: 103-62.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaipu Auto Peças Ltda., David Paulino Gomes, 

Luzia Alencar Gomes, Elizeu Junior de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

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

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

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47799 Nr: 7262-90.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eustério José Nogueira, Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Abud Chaud - 

OAB:9377/MT

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl.208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105140 Nr: 341-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Lycurgo Leite Neto - OAB:1.530-A/DF, Wanisse Araujo 

de Santana Leandro - OAB:20.868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

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

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102772 Nr: 4379-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Ferres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador do requerente, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da exceção de pré-executividade de fls. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67352 Nr: 345-16.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Acosta Ferreira

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão prolatada às fls. 126/127 aforado por 

MATILDE ACOSTA FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

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

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100332 Nr: 1877-54.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurentina de Oliveira Vasconcelos

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

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

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias, tendo em vista a implantação do benefício em favor da parte 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128124 Nr: 4145-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janoize Macione Garcia Aires, Janoize Macione Garcia 

Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Automóveis S/A, Paloma Distribuidora de 

Veiculos Ltda, João Alves Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nidian Santos da Silva Martins 

dos Santos - OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT, Thiago Rebellato Zorzeto - OAB:14338-A/MT

 Vistos.

Em razão do falecimento da parte Autora, sua causídica requer a 

sucessão processual, bem como a abertura de inventário (fls. 192/195 c/c 

cópias de fls. 196/199).

Nos termos do artigo 313, inciso I e §2º, inciso II determino a suspensão 

processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no qual deverá ser 

promovida a habilitação dos herdeiros da autora, comprovando-se sua 

qualificação e a de seu representante, sob pena de sua extinção.

Doutro lado, INDEFIRO o pedido de abertura de inventário, o qual deverá 

ser objeto de ação própria, a qual, inclusive, não guarda relação de 

conexão com a presente.

Intimem-se.

Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

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

Crédito

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de pedido de penhora on-line, via BACENJUD, de 

numerário porventura existente em contas bancárias e aplicações 

financeiras dos sócios da executada, AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO; Pois bem. Na hipótese, a devedora é sociedade 

empresarial, cuja natureza jurídica é de sociedade anônima fechada, 

conforme se extrai do documento acostada à fl. 22. Trata-se, pois, de 

sociedade empresária com personalidade jurídica própria, mas sim de 

pessoa física que exerce, pessoalmente, a atividade de empresa, sendo 

necessária a desconsideração da personalidade jurídica para 
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alcançarem-se os bens do seu único sócio. O patrimônio afeto ao 

desenvolvimento da atividade empresarial, na hipótese, não confunde com 

o patrimônio do titular. Do mesmo modo, o patrimônio do titular, em regra, 

não responde pelas dívidas contraídas pela sociedade, salvo os casos 

previstos no artigo 50 do Código Civil Brasileiro – teoria maior da 

desconsideração da personalidade jurídica - e no artigo 28, § 5º do Código 

de Defesa do Consumidor - teoria menor da desconsideração da 

personalidade jurídica. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de 

indisponibilidade sobre ativos financeiros dos sócios da executada. 1) No 

ponto, cumpre esclarecer que O RENAJUD é um sistema em que se 

propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do 

proprietário, desta maneira DEFIRO o pedido de fl. 65/66, no tocante à 

restrição judicial do veículo declinado à fl. 63. 2) Contudo, o sistema em 

comento não se destina à realização de penhora, já que em caso de bens 

móveis a penhora deve ser concreta (in loco) e não simplesmente via 

sistema. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fl. 65/66 no que se refere a 

penhora, visto que esta não se concretizou e caracteriza múnus da parte 

interessada nos moldes do art. 837 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências. CUMPRA-SE. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135745 Nr: 758-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a possível ocorrência de situação de risco em relação a 

situação fática a que a infante está submetida, evidenciada, em especial, 

por meio do estudo psicossocial de fls. 29/30, onde consta informação de 

supostos maus tratos praticados pelo genitor, ora detentor da guarda, 

assim como pela madrasta da menor.

Dessa feita, nos termos do art. 98, II e art. 148, parágrafo único, “a”, 

ambos do ECA, DETERMINO a remessa dos autos a 2ª Vara desta 

Comarca, especializada na infância e juventude, com as homenagens de 

estilo.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115577 Nr: 3883-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gelia Nonato Freire, Dirceu Sergio Kinast - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Dois Pinheiros - Hospital Maternidade e 

Centro de Diagnostico P. Imagem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Suelzle - 

OAB:MT/17.367-A, Gustavo Zanella Furlanetti - OAB:MT/13.825, 

Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6.270/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar as partes, por meio dos advogados habilitados, para que 

manifestem acerca da proposta de honorários de fls. 1836, conforme 

determinado às fls. 402/404, e, caso haja concordância, para que efetuem 

o depósito do valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70207 Nr: 3180-74.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Elias Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12.002, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 133.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2879-83.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação.

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

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

Civil (Lei 13.105/15).

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

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

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

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125593 Nr: 2737-50.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Atacado e Distribuidor de Secos e 

Molhados Ltda, João Beserra Ferreira, Antonio Furini, Romildo Nunes da 

Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 24.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53444 Nr: 5441-17.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EML-M, EMLdS

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Ferreira Papoti - 

OAB:20469
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 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl.94, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 15(quinze) dias e dar prosseguimento do feito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130872 Nr: 5627-59.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusia Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Araujo da Silva, Eunice Tudisco, Mario 

Nishikawa, Leonice Oliveira de Paula de Queiroz, José Carlos Emídio, 

Valdenizia Santos de Oliveira, Petrônio de Oliveira Paula, Adelfrânio 

Santos de Oliveira, Janaina de Oliveira Paula, Vonilda Santos de Oliveira, 

Dário Barros Gaudeano, Vanderlaine Santos de Oliveira Gaudeano, 

Marcos de Oliveira Paula, Patricia de Oliveira Paula, Eudimara Débora 

Paganotti de Oliveira, Eufrásio Santos de Oliveira, Luiz Carlos de Queiroz

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lia Bertozo de Castro - 

OAB:SP/378970, Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Lucas 

Barella - OAB:19.537/O

 Vistos. Intime-se a autora, na pessoa de sua causídica, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o petitório de fls. 169/170 

c/c cópias de fls. 171/186 e sobre os pedidos de habilitação de fls. 160 e 

188. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 6498-02.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Rosário Leite da Silva

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme expresso na decisão de fls. 116/120, houve a homologação do 

cálculo apresentado à fl. 101, sendo tal decisão mantida em sede recursal 

(fl. 142v).

Portanto, RETIFICO a decisão de fl. 149 para constar que deverá ser 

observado o cálculo de fl. 101 na expedição do RPV.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 149.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 449-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Damas Silveira

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

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

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

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o causídico da parte autora sequer manifestou-se nos 

autos para justificar a impossibilidade de contato com a parte demandante 

(certidão de fl. 149), DEIXO de determinar, por ora, a expedição do 

competente alvará e DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de praxe, até manifestação do interessado.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003038-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA CIELI DELARINCY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003038-09.2017.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID n. 16187733. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença. 2) 

INTIME-SE a parte executada pessoalmente para, no prazo de 15 dias, 

quitar o débito apontado, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, com destaque, 

nos autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, fazendo constar o valor atualizado do crédito 

do exequente, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 

oferecida impugnação, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio branco/AC (autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

solicitando a transferência do valor penhorado, com a consequente 

transferência para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 6) Sobrevindo a informação de transferência de que trata o item 

“5”, façam-se os autos conclusos. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 14 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003148-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALBELLY PATRICIA PUPIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003148-08.2017.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença realizado sob o ID n.16482445. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença. 2) 

INTIME-SE a parte executada pessoalmente para, no prazo de 15 dias, 

quitar o débito apontado, consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de penhora, com destaque, 

nos autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, fazendo constar o valor atualizado do crédito 

do exequente, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

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

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

de Processo Civil. 4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do 

item “2” sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, se o quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à 

matéria enumerada no artigo 525 do Código de Processo Civil. 5) Não 
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oferecida impugnação, EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio branco/AC (autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

solicitando a transferência do valor penhorado, com a consequente 

transferência para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 6) Sobrevindo a informação de transferência de que trata o item 

“5”, façam-se os autos conclusos. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta, MT, 14 de novembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAO MECANICA RTL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIA REGINA MANGILI (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

inteiro teor do ID nº 1548352, bem como para indicar endereço atualizado 

do Executado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-38.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR BERLANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES CONQUISTA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte Exequente, do 

retorno da Carta Precatória juntada no ID nº 16542854, para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003607-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 13h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 29 DE JANEIRO 

de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143118 Nr: 4674-61.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLV, EMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17.743-MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAYME RODRIGUES 

DE CARVALHO JUNIOR, para devolução dos autos nº 

4674-61.2016.811.0007, Protocolo 143118, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 42967 Nr: 3144-71.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Oliveira, Samuel Vilas Boas 

Gonçalves, Jalles Souza Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, Franssiely Longhini Carlos Possamae - 

OAB:19968/O MT, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233, LUIZ FLÁVIO 

MARTINS RIBEIRO - OAB:18826/O, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853

 Portanto, pode-se dizer que, à unanimidade do entendimento 

jurisprudencial, os feitos em andamento, como é o caso dos autos, 

deverão ser remetidos à Justiça Militar para prosseguimento e 

julgamento.Assim, por se tratar de crime de trânsito cometido por militar em 

razão da função, sem mais delongas, verifico que o declínio da 

competência é medida que se impõe.Ante ao exposto, nos termos da 

alteração dada pela Lei nº 13.491/17, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta 

vara para processar e julgar o presente feito e DETERMINO a remessa dos 

autos à 11ª Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar, da Comarca de 

Cuiabá/MT, com as baixas e anotações de estilo. CIÊNCIA à acusação e 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências Alta 

Floresta/MT, 09 de novembro de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L. D. P. (TESTEMUNHA)

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)
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M. B. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000921-45.2017.8.11.0007 APARECIDO CORSINO DA SILVA 

W. J. C. D. S. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das partes para 

manifestação acerca do laudo de estudo social ID 16049927, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 

de novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001786-34.2018.8.11.0007 JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação ID 16456641, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003794-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUIS COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Procurador do requerido, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado referente a condução do oficial de 

justiça até o bairro centro. O recolhimento da diligência deverá ser feito 

através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do 

mandado de intimação para oitiva da testemunha, designada para o dia 11 

de fevereiro de 2019, às 15h00min .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000810-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000810-61.2017.8.11.0007 M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA R M COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 14 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002827-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO(A))

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIR MICIAS DA COSTA (TESTEMUNHA)

MARLENE ZAPELINI MALTEZO (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO CAETANO CORREA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002827-70.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARINALVA ALVES DA SILVA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por MARINALVA ALVES DA SILVA em 

face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDAÇÃO. Em que objetiva, em síntese, a declaração de domínio, 

através da usucapião, da Parte Requerente sobre a área de 500m² 

(quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 04, quadra 

n. R21, loteamento Embrião Urbano Carlinda, objeto da matrícula n. 1.403, 

livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID. 

10325676) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

10326869. A Parte Ré apresentou contestação ao ID. 11362180, instruindo 

os autos com documentos. A Parte Autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 11867987. Em decisão (ID 12297016) determinou-se a 

citação por edital dos eventuais interessados, bem como a intimação das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, e do Ministério Público. 

Citados eventuais Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados (ID 12701303), estes não se manifestaram, conforme 

certidão de ID 14553902. O Estado de Mato Grosso manifestou seu 

desinteresse ao ID 15843496, colidindo os documentos de ID 15843503 e 

15843505. A Fazenda Pública Nacional e do Município de Carlinda/MT 

devidamente intimados não manifestaram interesse na lide, conforme 

certidão de ID 15989810. Parecer do Ministério Público Estadual ao ID 

16035895, manifestando pelo prosseguimento processual 

independentemente da sua intervenção. DECIDO. Desde já fixo os 

seguintes pontos controvertidos: a) comprovação do exercício da posse 

pacífica e ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte 

Usucapiente pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse. 

DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 14h30min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC. Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 24 de outubro 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000083-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA OAB - CE33806 (ADVOGADO(A))
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PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE OAB - CE27526 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE OAB - CE33817 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MEDEIROS BULLE (RÉU)

Daniela Bazan Palioto (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000083-05.2017.8.11.0007 ENEL GREEN POWER FAZENDA 

S.A ANTONIO DE MEDEIROS BULLE e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da(s) 

certidão(ões) ID 16511323, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 14 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004040-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1004040-77.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

SUELI FERREIRA DA SILVA RÉU: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 

INSS Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, bem como DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, não havendo por 

isto o cumprimento dos requisitos de prova inequívoca que conduza à 

verossimilhança da alegação. Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de 

tutela, podendo ser objeto de reapreciação após a contestação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min, devendo a parte apresentar e qualificar 

as testemunhas por ele arroladas, conforme determina o artigo 450 NCPC, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do art. 357 do NCPC). No ponto, 

a designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se 

na efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo 

certo que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma 

vez que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS 

de Alta Floresta/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, bem 

como cópia integral do processo administrativo cujo número deverá 

constar no ofício. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta 

Floresta, 12 de novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123938 Nr: 1805-62.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa da Aparecida Porto Permonian

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

requerida prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 553,62 (quinentos e cinquenta e tres reais 

com sessenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 170-174. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais 

com vinte e dois centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140604 Nr: 3281-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

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

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

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO NEZERRA DE 

ARAÚJO em face da sentença de fls. 202/204.

Alega que há omissão na sentença embargada, vez que o requerido foi 

condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem 

qualquer revogação dos benefícios da justiça gratuita e tendo em vista a 

existência de acordo celebrado entre as partes, que não foi homologado 

por este Juízo.

A Embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às 

fls. 233/236.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão, pelo que a mantenho em sua integralidade.

Isso porque, os benefícios da Justiça Gratuita podem ser revogados ou 

cassados, ex officio pelo juiz, a qualquer tempo. Nestes termos, 

verificou-se que o embargante possui vasto patrimônio, motivo pelo qual 

não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, devendo, portanto, ser 

condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No que diz respeito ao acordo celebrado entre as partes, verifico que o 

mesmo não foi homologado por este Juízo, bem como manifestou-se a 

embargada contraria à sua homologação.

Logo, verifica-se que o inconformismo do Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Quanto ao pedido de exoneração de alimentos apresentado às fls. 

216/231, verifico que o mesmo deverá ser deduzido em via própria.

Em relação ao pedido de fl. 232, deverá a Requerente, na qualidade de 

exequente, pugnar pelo cumprimento da liminar deferida, nos termos do 

artigo 523 do CPC, devendo instruir o pedido com planilha atualizada do 

débito.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141200 Nr: 3628-37.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Wagner - Espólio, Ana Lima de Souza Wagner

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública 

Nacional à sentença de fls. 52/53.

Alega que há omissão na sentença proferida, vez que não há a 

possibilidade de condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de 

honorários advocatícios.

O Embargado apresentou manifestação às fls. 61/62.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão, pelo que a mantenho em sua integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se, sendo a parte Embargante pessoalmente, através da remessa 

dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131567 Nr: 6014-74.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gonsalves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em desfavor de HÉLIO 

GONSALVES DE PAULA, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 67 a exequente pugnou pela desistência da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo 

Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em eventuais gravames.

Consigno, por outro lado, que a baixa da penhora realizada via sistema 

RENAJUD foi realizada em Gabinete, conforme extrato anexo.

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que o Requerido sequer constitui advogado, por outro lado condeno 

a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Maira Eliane 

Wildemann de Souza, KARYNA CRUZ AZEVEDO, Maria Pereira Rodrigues

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão do 

Oficial de justiça de fls. 189 e verso, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda, Maira Eliane 

Wildemann de Souza, KARYNA CRUZ AZEVEDO, Maria Pereira Rodrigues

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.191, visto que o Advogado Ademilçon de Almeida 

Gilarde não é o único Advogado constituído para proceder a defesa da 

parte requerida, conforme se vê da procuração de fl.47.

Assim, mantenho a audiência designada para o dia 26 de novembro de 

2018, às 13:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 4149-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Maria Schuster

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor total de 

R$ 9.400,78 (nove mil quatrocentos reais e setenta e oito centavos), 

calculados em 10/2017.Em razão da sucumbência, nos termos do artigo 

85, §2º do CPC, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o excesso de execução R$ 5.956,85 (cinco mil novecentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), observado o disposto 

nos §§ 3º e 4º do artigo 98 do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se RPV, devendo o valor ser transferido conforme dados 

bancários expressos à fl. 175, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através dos 

presentes Embargos.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vinícius de Miranda, Wagner Jeferson 

Miranda, Renilda Miranda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 
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Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Vistos.

REDESIGNO a audiência marcada nestes autos para o dia 11 de fevereiro 

de 2019, às 17h00min, tendo em vista que na data anteriormente 

designada, isto é, 03 de dezembro de 2018, este Magistrado estará se 

deslocando à cidade de Cuiabá (MT), em virtude de convocação para o 

comparecimento em curso de atualização do Sistema PJE.

 Intimem-se com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl.178, visto que a exequente não receberá valor a 

mais do que lhe é devido, pois na decisão de fl.178 ficou determinado que 

a suspensão do feito não acarretará reajustes no valor da condenação, 

que conforme cálculo da parte exequente encontra-se no valor de 

R$41.473,17 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e 

dezessete centavos).

 Assim, permaneçam os autos suspensos até a data de 27/12/2018 de 

acordo com o determinado na Lei Federal nº13.340/2016, sendo que 

decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117867 Nr: 5839-17.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Ademir Ruschel, Sandra Schlickmann Ruschel, 

Egídio Valdir Wiegert, Sirlei Bett, Lauri Ruschel, Iara Juçara Wiegert, 

Emerson Ruschel, Elaine Ruschel, Eder Marcio Ruschel, Giuvana 

Krulikoski, Cleci Terezinha Ruschel Haefliger, Anilton Haefliger, MCR, Maria 

Richter dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivar Francisco Ruscel

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

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecido OLIVAR 

FRANCISCO RUSCHEL.

Com a inicial (fls. 05/06) vieram os documentos de fls. 07/20.

Recebida a inicial à fl. 27.

O inventariante SADI ADEMIR RUSCHEL prestou as primeiras declarações 

às fls. 31/36, instruindo os autos com os documentos de fls. 37/69.

Termo de Primeiras Declarações às fls. 71/72.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 75/76, bem como o 

Ministério Público Estadual às fls. 78/78v.

Determinada a avaliação dos bens arrolados (fl. 79), a mesma realizou-se, 

conforme certidão de fls. 86/87.

O Ministério Público Estadual manifestou-se à fl. 90, bem como o 

Inventariante à fl. 97.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Tendo em vista a concordância do Inventariante quanto ao valor atribuído 

ao único bem do espólio em avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça 

(fl. 97), HOMOLOGO os termos da avaliação realizada e, DETERMINO que 

o Inventariante, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove nos autos o 

recolhimento/isenção do ITCMD.

Consigo que deverá o Inventariante, no mesmo prazo, instruir os autos 

com a Certidão de Dependentes, expedida pelo INSS, bem como a Certidão 

Negativa de Testamento.

Com o aporte da determinação, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, o 

Município de Alta Floresta/MT e o Ministério Público Estadual para que 

manifestem-se nos autos no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Por fim, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137929 Nr: 1865-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assaf & Brites de Sá Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Manoel Azevedo

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Código de Processo Civil.CONDENO a Parte Autora 

ao pagamento de custas processuais, por outro lado, inexiste condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142538 Nr: 4395-75.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Evangelista, Andressa Suely Evangelista 

Kupferman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson Evangelista - Espólio

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Comum” ajuizada 

por CAROLINE EVANGELISTA em face do falecimento de JOSÉ NILSON 

EVANGELISTA.

Com a inicial (fls. 04/07) vieram os documentos de fls. 08/17.

A Inventariante apresentou as primeiras declarações às fls. 22/23, com 

termo de fl. 24.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 27/28, bem como o 

Ministério Público Estadual às fls. 29/29v.

Conforme determinado às fls. 30/31, a Inventariante instruiu os autos com 

os documentos de fls. 34/35.

Instruiu os autos com a declaração de isenção de recolhimento de valores 

do ITCD (fls. 36/37), pugnando à fl. 47 pela expedição de alvará judicial em 

seu nome.

Conforme determinado às fls. 48/49, foram apresentadas as últimas 

declarações às fls. 50/51, bem como manifestou-se o Estado de Mato 

Grosso à fl. 56.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 56, vez que a foi juntada a 

declaração de ISENÇÃO de recolhimento de valores do ITCD por parte da 

inventariante, logo, não há que se falar na necessidade de juntada da 

GIA-ITCMD completa. Além disso, desnecessária a juntada de certidão 

negativa emitida pela PGE-MT, visto que a mesma já fora juntada à fl. 28.

Por outro lado, verifico que, conforme certidão de óbito encartado à fl. 15, 

o “de cujus” possui outros 02 (dois) prováveis herdeiros: Daniela Cristina 

de Oliveira Chagas e um nascituro, nestes termos, INTIME-SE a 

Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

endereço atualizado da Senhora Daniela Cristina de Oliveira Chagas, para 

que a mesma seja regularmente citada e, se for o caso, incluída no rol de 

herdeiros do falecido.

Com o aporte da determinação, voltem-me os autos conclusos.
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 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121723 Nr: 460-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18.983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8.341 MT

 Vistos..Assim, INDEFIRO os pedido de DECLARAÇÃO DE FRAUDE À 

EXECUÇÃO, bem como os pedidos de realização de diligência, por meio de 

Oficial de Justiça, para verificar se o veículo de placa BAO1141 

encontra-se em poder do réu e o bloqueio de circulação dos veículos de 

placas BAO1141 e QBN8274 via Sistema RENAJUD.Bem como, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da CNH do executado, pois não há nos autos 

indicativos de que o devedor, vêm se ausentando do país, custeando 

viagens e lazer (principalmente) em detrimento da obrigação aqui 

pendente. Também não se identifica qual seria a utilidade, para o 

exequente, de um possível bloqueio de CNH do executado.No que diz 

respeito aos pedidos de realização de buscas via Sistema BACENJUD e 

realização de penhora e avaliação do imóvel lote urbano de n. 2BY, 

matrícula n. 15.423, DETERMINO que a exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua os autos cópia da matrícula atualizada do imóvel, bem como 

planilha atualizada do débito.DETERMINO a expedição de ofício para 

inscrição do nome do executado junto ao SERASA e ao SPC, que poderá 

ser baixado, independentemente de nova ordem judicial, em caso de 

pronto pagamento da totalidade da obrigação.Dê-se ciência dos presentes 

autos ao MPE, conforme a parte requer. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 893-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cleudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tork - Sul Comércio de Peças de Máquinas 

Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9.429/MS

 Vistos.

Recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica as 

avessas com base no artigo 133, §2º, do CPC, portanto, remetam-se os 

autos ao distribuidor para as anotações desse incidente (fls. 130/140).

Suspendo o andamento do presente feito, até a decisão do presente 

incidente.

Citem-se as pessoas indicadas às fls. 139, bem como o sócio da empresa 

executada, para que se manifestem sobre o incidente de desconsideração 

de fls. 130/140, no prazo de 15 (quinze) dias, já indicando as provas que 

pretende produzir, de acordo com o artigo 135 do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120535 Nr: 7907-37.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Mossini

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Warley Siqueira Pinto - 

OAB:19436/0-MT

 Vistos.

 Cuida-se de procedimento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por 

ANDRÉ JULIANO PERES PERES, em desfavor de ANTÔNIO RODRIGUES 

MOSSINI, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 121 a parte autora peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Requerida liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por outro 

lado, havendo custas processuais remanescentes, condeno o requerido 

ao pagamento.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110576 Nr: 6152-12.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cruz e Brito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 52, mediante busca via sistema INFOJUD (CNPJ nº 

73.763.021.0001-32), devendo o presente feito tramitar sob sigilo após a 

juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137908 Nr: 1846-92.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia de Campos Tavares, Flavia de Campos 

Tavares

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl. 32, mediante busca via sistema INFOJUD (CNPJ nº 

06.158.529.0001-14 e CPF: 006.199.401-40), devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 939-30.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Russuel de Campos Tavares Junior, Russuel 

de Campos Tavares Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, INDEFIRO o pedido de fl.117, visto que a parte Exequente pugnou 

anteriormente pela busca via Renajud de veículos em nome dos 

executados, e, conforme extrato de fl.116 foi encontrado 01 (um) móvel 

em nome dos executados, sendo que após intimada a parte exequente 

não se manifestou em relação ao bem encontrado.

Assim, intime-se a Exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar a 

respeito do bloqueio via Renajud do veículo encontrado, sob pena de 

desbloqueio.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de fl.117.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1008-77.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacarandá Agroindustrial Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 321, nestes termos, expeça-se ofício ao CRI local 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê as baixas do registro de 

penhora junto à matrícula mencionada (matrícula 54).

Com o aporte da determinação, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97905 Nr: 6458-49.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Gonçalves dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls.76/79, pois considerando que o exequente 

esgotou os meios disponíveis para localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, determino a localização de bens via sistema 

INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência 

bens e/ou valores e veículos registrados em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a intimação da exequente para 

manifestar em relação a penhora e avaliação dos bens, indicando o 

endereço em que se encontram os mesmos.

 De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120327 Nr: 7743-72.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Móveis Nunes Ltda. - Parapuã Moveis e 

Eletrodomésticos, Denise Nunes da Silva, Antonio Lourival Godoy, Rangel 

Cleiton Sisti, Danielli Nunes da Silva

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

Grosso - OAB:

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

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que houve acórdão proferido às fls.150, 

provendo o apelo do Estado de Mato Grosso e julgando prejudicado o 

recurso da empresa Eletro Móveis Nunes Ltda e Outros, afastando a 

prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

 Assim, o exequente requereu a penhora via bacenjud de ativos 

financeiros da parte executada (fl.155), sendo encontrado o valor total da 

dívida, conforme se vê dos comprovantes de fls.158/160.

Os executados interpuseram recurso de agravo, com pedido de efeito 

suspensivo (fls.161/170).

Na sequência, os executados requereram o desbloqueio do valor 

encontrado via bacenjud.

DECIDO.

Primeiramente, esclareço que não houve informação acerca do 

deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto.

No mais, a parte executada não apresentou impugnação ao valor 

bloqueado, no prazo legal, apenas apresentou pedido de debloqueio dos 

valores às fls.171/172, que, por ora, resta indeferido, visto que sem 

fundamento e sem alegações necessárias e fundamentadas para a sua 

análise.

Portanto, DETERMINO a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar requerendo o que entender de direito, apresentando 

inclusive o valor atualizado da dívida.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15621 Nr: 621-28.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdELM

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

Grosso - OAB:

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 233).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143415 Nr: 4838-26.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange de Oliveira Izidio

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

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105754 Nr: 1002-50.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 
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Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL retirou os autos com carga 

no dia 31/10/2018, devolvendo-os em 9/11/2018, conforme movimentação 

processual.

Assim, proceda-se a intimação da parte requerida, bem como cumpra-se 

integralmente a decisão de fls.398/398-v, certificando acerca do prazo 

para interposição de recurso, visto que a parte requerida permaneceu 

com os autos do dia 31/10/2018 a 9/11/2018.

Por fim, esclareço que as publicações devem ser feitas exclusivamente 

em nome de Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, conforme 

requerido à fl.526.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 3474-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSF, Maria de Lourdes Silva Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Verifico que o apelado apresentou contrarrazões às fls. 115/120.

Por não haver apelação adesiva ou preliminar nas contrarrazões 

apresentadas, nos termos do artigo 1.011 do NCPC, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o 

art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, 

observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50933 Nr: 3443-14.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inovação Aero Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Agro - Ambiental da Amazônia - 

Funam, Município de Alta Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Procurador do 

Município de Alta Floresta-MT - OAB:, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

acerca do desarquivamento dos autos, bem como para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166065 Nr: 2049-83.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clari Prado Dela Justina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13133

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

União - OAB:

 Desta feita, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS DE 

TERCEITO, DECLARO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, 

e, por consequência, DECLARO NULO o Termo de Penhora lavrado à fl. 76 

dos autos em apenso (Cód. 96228).Deve a Secretaria oficiar ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta comarca para o levantamento da restrição 

que consta na matrícula do imóvel situado no lote urbano nº01, quadra 

nº04, Setor C, com área de 1.000,00m2, situado no núcleo urbano de Alta 

Floresta/MT, objeto da matrícula nº15.422, livro 2-BY, do 1º Serviço 

Notarial e Registral desta urbe.Isento a Embargada em honorários 

sucumbenciais e custas processuais, visto tratar-se de ente público.Após 

o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os 

autos da ação de execução apensos (autos nº. 96228) e intime-se a 

exequente para manifestar no feito, requerendo o que entender de direito, 

apresentando memória de cálculo detalhada, e, por conseguinte, ao 

arquivo com as devidas baixas. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 5328-82.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. Mateus da Silva ME, Jose Sinvaldo Mateus 

da Silva, Moacir José Caramelo

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspendo o feito pelo prazo determinado no item “b” de fl. 97, para o 

cumprimento da obrigação descrita.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão do processo, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o acordo foi efetivamente 

cumprido, sob pena de presumir-se adimplido o débito executado, com a 

consequente extinção da presente ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2952-41.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 193).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68268 Nr: 1235-52.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G 8 Distribuidora de Bebidas Ltda, Renosa Industria 

Brasileira de Bebidas Ltda ( Coca - Cola )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda, Tokio 

Marine Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Brown da Maia Pithon - 

OAB:8.406-BA, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 34 de 998



Gusmão - OAB:MT/4062

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:SP/133.443

 .DECIDO.Primeiramente, INDEFIRO o pedido de chamamento do feito à 

ordem, pois a parte exequente Renosa Indústria Brasileira Ltda foi 

devidamente intimada, acerca da proposta de parcelamento para o 

pagamento da dívida em questão e em nada se manifestou, conforme se 

comprova pela certidão de fl.487.Outrossim, cabe esclarecer que o valor 

total da dívida em questão perfaz o montante de R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), de modo que 30% deste valor corresponderia ao 

montante de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e não 

R$750,00 (setecentos e cinquenta) conforme depositado e manifestado 

pelo executado à fl.461.Assim, como a parte executada já procedeu ao 

depósito dos valores de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e 

R$292,00 (duzentos e noventa e dois reais), em favor de apenas um 

causídico, resta evidente o erro no cumprimento de sentença pelo 

executado.Portanto, DETERMINO a intimação da parte executada para que 

providencie o IMEDIATO DEPÓSITO do montante faltante, referente a 30% 

da proposta de parcelamento da dívida, ou seja, R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), a serem divididos entre os causídicos das exequentes 

Renosa Indústria Brasileira de Bebidas Ltda e Tokio Marine Seguradora, 

visto que houve concordância das exequentes quanto ao parcelamento da 

dívida.Bem como, DETERMINO que a parte executada proceda ao depósito 

da primeira parcela referente aos dois exequentes faltantes, visto que só 

fez o depósito da PRIMEIRA PARCELA em relação a um causídico, ficando 

em dívida no valor de R$584,00 (quinhentos e oitenta quatro reais), sob 

pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140543 Nr: 3248-14.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Geia de Lima

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação à execução de fls. 135/146, bem como para requerer o que 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113377 Nr: 1912-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. Bertolin e Passos Ltda- ME (Drogaria Boa 

Esperança), Valderene Lucimar Bertolin, Tarcisio Manoel dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 110/111, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Após, voltem- me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70635 Nr: 3607-71.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 134, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foi restrito de sua transferência, assim, 

de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo Código de Processo Civil, 

proceda-se a penhora dos veículos descritos à fl. 134, no endereço 

descrito (fl. 134).

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder do executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e 

exercerá o ônus de guardá-los e conservá-los, bem como de não dispor 

dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos formulados pelo exequente às fls.116/118, eis que 

este juízo já realizou buscas de valores em nome do executado via 

BacenJud, e nada foi encontrado, conforme se vê às fls.70/71, 90/91 e 

113/114, bem como buscas junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Assim, Indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado, pois não há 

nos autos indicativos de que o devedor, vêm se ausentando do país, 

custeando viagens e lazer (principalmente) em detrimento da obrigação 

aqui pendente. Também não se identifica qual seria a utilidade, para o 

exequente, de um possível bloqueio de CNH do executado.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo 

mandado de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, 

o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113404 Nr: 1938-41.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlony Augusto de Arruda Gomes, Fabricio 

Rebeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

emende o petitório de fl. 69, instruindo com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Após, voltem- me conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 41-71.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Bosi Ltda, Debora Eloisa Bosi, Elaine 

Débora Bosi, Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella Lemos, Nayara 

Luana Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 Vistos.

REDESIGNO a audiência marcada nestes autos para o dia 11 de fevereiro 

de 2019, às 16h00min, tendo em vista que na data anteriormente 

designada, isto é, 03 de dezembro de 2018, este Magistrado estará se 

deslocando à cidade de Cuiabá (MT), em virtude de convocação para o 

comparecimento em curso de atualização do Sistema PJE.

 Intimem-se com urgência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99214 Nr: 649-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeiranit Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebonato & Rebonato Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

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

OAB:6543/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 321, consigo, por outro lado, que os documentos à 

serem desentranhados deverão ser substituídos por cópia.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70636 Nr: 3608-56.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 130, INTIME-SE a parte contrária, conforme a 

exequente requer.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão da CNH dos executados, pois não há nos 

autos indicativos de que os devedores, vêm se ausentando do país, 

custeando viagens e lazer (principalmente) em detrimento da obrigação 

aqui pendente. Também não se identifica qual seria a utilidade, para o 

exequente, de um possível bloqueio de CNH dos executados.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo 

mandado de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, 

o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105310 Nr: 532-19.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSdS

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

Grosso - OAB:

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

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 Vistos.

 Verifico que a parte exequente não concordou com o bem oferecido à 

penhora, e respeitando a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 

da Lei 6.830/80, , DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros do(s) executado(s) Luiz Olavo Sabino dos Santos (CPF: 

025.805.658-41), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 79 (R$28.538,90).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 03/2018/DF

O Doutor Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Garças, no uso de suas atribuições legais impostas 

pelo Provimento nº 05/2015, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 

2012 do Conselho Nacional de Justiça, bem como no artigo 1.623, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, R E S O L V E:

 01. TORNAR PÚBLICO o nome das instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas nesta Comarca, que tiveram seus cadastros 

aprovados por meio da análise dos documentos constantes dos autos do 

procedimento código 258653, em conformidade com o Edital de 

Convocação disponibilizado em 09/02/2018, sendo as seguintes:

a) - BGAAT - Barra do Garças Associação de Atletismo;

b) - APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do 

Garças;

c) - AANIMAIS - Associação dos Amigos dos Animais;

d) - Conselho da Comunidade de Barra do Garças;

e) - FAL - Fundação de Promoção Educacional e Cultural da Amazônia 

Legal;
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f) - ABC - Associação Barra-garcense dos Cegos;

g) - APOBAG – Associação aos Pacientes Oncológicos de Barra do 

Garças;

h) - Rotary Club de Barra do Garças;

i) - Associação Educativa Agostini;

j) - Rede de Frente – Assoc. Rede de Enfrentamento à Violência 

Doméstica Contra a Mulher;

k) - Instituto Armando Luvison;

l) - ABADAC – Assoc. Barragarcense Apoio e Desenvolvimento da Arte 

Capoeira.

02. As instituições que estão com os cadastros regulares, e que ainda 

não apresentaram projetos, deverão apresenta-los em duas vias, no 

prazo de 10 (dez) dias contados a partir da publicação do deste Edital, 

conforme modelo orientado para projetos sociais, que integra o Anexo V 

do Provimento nº 005/2015-CGJ, e conter as especificações indicadas no 

art. 1.626 e seguintes, da CNGC.

03. Havendo a apresentação de projetos em desconformidade com as 

especificações previstas no item anterior, será a entidade notificada, para 

sanar a irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por mais 

05, por decisão fundamentada.

04. NÃO obedecendo aos disposto no item anterior deste Edital, a entidade 

será excluída do cadastro da unidade judiciária responsável pela 

destinação de recursos.

05. Após a análise, será publicada a lista das instituições habilitadas.

06. Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e 

questões referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca, 

sendo os casos omissos decididos por este Juízo.

07. Publique-se.

Barra do Garças/MT, 14 de Novembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206940 Nr: 7731-33.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 7731-33.2015.811.0004-Id.206940

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

PARTE RÉQUERIDA:

 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Os proprietários atuais e primitivos 

da transcrição de nº 4.129, com área de 466ha, sendo ele: CARLOS 

ALTOBELLI, MATRÍCULA Nº 52.937, com área de 466,00ha, sendo eles: 

CARLOS ALTOBELLI, SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES cacado com EDNEIA 

RAMOS RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 54.531, com área de 250.00ha, 

sendo eles: SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES casado com EDNEIA RAMOS 

RODRIGUES, MOACIR PONTE VOLPI. MATRÍCULA Nº 54.532, com área 

216,00ha, sendo eles: SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES casado com EDNEIA 

RAMOS RODRIGUES, MOACIR PONTE VOLPI.

FINALIDADE: de todo teôr da sentença abaixo transcrita.

RESUMO DA INICIAL:

 DECISÃO/DESPACHO: 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado 

pelo Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, 

que encaminhou as matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, para 

averiguação, requerendo providências.

2. Informa o oficial registrador que ao ser solicitado acerca das certidões 

dominiais das matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, não teve alternativa a 

não ser negar o pedido de certidão, posto que tais matrículas possuem 

irregularidades em relação a quantidade de área titulada, devido a erro 

cometido na década de 60. 3. Com a inicial vieram os documentos (fls. 

06/31). 4. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 49/57, 60/64, 70/72) referentes ao arquivo de conhecimento da 

matrícula. 5. Às fls. 44/47, consta expedição de carta de intimação aos 

proprietários atuais e primitivos, porém foram devolvidas.

6. Às fls. 78 consta manifestação da Representante do Ministério Público 

solicitando o integral cumprimento da decisão de fls. 38. 7. Por fim, vieram 

os autos conclusos para decisão. É o relatório. 8. Em razão dos indícios 

relatados pelo Oficial Registrador às fls. 03/05, é necessária a análise de 

toda a cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas 

irregularidades. 9. Matrícula n° 54.531 (fl. 07) A matrícula n° 54.531, 

refere-se a um lote de terras situado na zona rural da cidade de Barra do 

Garças – MT, com área de 250,00 ha, de propriedade primitiva do Sr. 

SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES, no lugar denominado “Fazenda São Bento I”, 

aberta em 31 de julho de 2009. Consta ser originária da matrícula n° 

52.937. A escritura registrada no R-1 desta matrícula consta nos autos às 

fls. 64 e confere. 10. Matrícula n° 54.532 (fl. 06) A matrícula n° 54.532 

refere-se a um lote de terras situado na zona rural da cidade de Barra do 

Garças – MT, com área de 216,00 ha, de propriedade primitiva do Sr. 

SÉRGIO ZAGUI RODRIGUES, no lugar denominado “Fazenda São Bento II”, 

aberta em 31 de julho de 2009. Consta ser originária da matrícula n° 

52.937. A escritura registrada no R-1 desta matrícula consta nos autos às 

fls. 63 e confere. 11. Matrícula n° 52.937 (fl. 08) A matrícula n° 52.937 

refere-se a uma parte de terras, com área de 466,00 ha, de propriedade 

primitiva do Sr. BENEDITO GOMES, sobra do lote denominado “Campo 

Limpo”, aberta em 29 de abril de 2008. Nela consta averbação de venda 

para as matrículas n.º 54.531 e 54.532. Consta ser originária da 

transcrição n.º 4.129.. 12.Transcrição n° 4.129 (fls. 15/16) A transcrição 

n° 4.129 refere-se a uma parte de terras, com a área de 466 ha, sobra do 

lote denominado “Fazenda Campo Limpo”, de propriedade do Sr. CARLOS 

ALTOBELLI. Nela consta averbação de venda para a matrícula n.º 52.937. 

Consta ser originária da transcrição n.º 1.780. 13. Transcrição n° 1.780 

(fls. 09/10) A transcrição n° 1.780, refere-se ao registro Título Definitivo 

de Propriedade expedido pelo INTERAMT em 27/11/1956 em favor de 

BENEDITO GOMES com a área de 1.486 has. Nela consta a abertura das 

transcrições de n° 1.956, n° 1.782. Quanto a transcrição n° 4.129 nela não 

se refere, constando apenas a averbação de venda da área sem 

mencionar o registro. 14. Nesse caso, a transcrição n° 1.780, vendeu a 

totalidade da área para as transcrições n° 1.782 e n° 1.956. Logo após 

estas vendas e sem possuir mais área, foi ainda realizada outra venda, 

supostamente para a transcrição n° 4.129. 15. Quanto a transcrição de n° 

4.129 supostamente abre a matrícula n° 52.937, e esta por sua vez 

originou as matrículas n° 54.531 e n° 54.532, todas sem lastro dominial, 

posto que, a época da abertura da transcrição n° 4.129, não existia área 

disponível a ser alienada na transcrição n.º 1.780. 16. Dessa maneira, 

como as vendas das áreas efetuadas para as transcrições de n° 1.782 e 

n° 1.956, já transmitiram todo o imóvel, não há possibilidade da venda para 

a transcrição n° 4.129 ter ocorrido. 17. Assim, conclui-se que às 

matrículas de n° 54.531 e n° 54.532, apresentam irregularidades no que se 

refere à sua suposta origem e em relação a regularidade de sua cadeia 

domin ia l ,  o  que  pode  even tua l m e n t e  c u l m i n a r  e m 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 18. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sanadas 

na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo 19. Posto isto, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da CNGC, declaro a incompetência 

absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, 

suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme acima 

fundamentado. 20. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Continuidade, Disponibilidade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio da transcrição de n° 4.129, e de suas matrículas posteriores de 

n° 52.937, n° 54.531 e n ° 54.532, o que faço a título de juízo de 

segurança. 21. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da 

transcrição de n° 4.129, e de suas matrículas posteriores de n° 52.937, n° 

54.531 e n ° 54.532 22.Intimem-se. Cumpra-se. 23. Publique-se a decisão 

no DJE. 24. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 5 de 

novembro de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Urânia Santos 

Barbosa, digitei.

Barra do Garças - MT, 12 de novembro de 2018.

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig
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Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182810 Nr: 4519-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irone Pereira Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Tadeu 

Rondina Mandaliti - OAB:OAB/MT17209/A

 10.Sendo assim, ACOLHO a impugnação apresentada, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no 

art. 924, III, do CPC/2015. 11.CUSTAS pelo exequente.12.Considerando 

que à título de garantia do juízo o Banco, ora Executado, depositou R$ 

1.033,75 (mil e trinta e três reais e setenta e cinco centavo, DETERMINO a 

restituição da quantia depositada. Não havendo informações acerca da 

conta onde deverão ser transferidos os valores, INTIME-SE o Executado 

para que a informe, no prazo de 15 (quinze) dias.13.Juntadas as 

respectivas informações a que se refere o item 11, desde já DETERMINO a 

expedição do competente alvará para a liberação dos valores. 

14.Ademais, não havendo mais questões a serem tratadas neste feito, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, procedendo-se com as 

baixas e anotações necessárias. 15.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180813 Nr: 2722-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Januária Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Maria José de 

Carvalho, Ronaldo de Miranda Filho, OSMAR JOSÉ DE CARVALHO, Onilso 

Prado, Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos

1. Tendo em vista que a Representante do espólio HELOISA HELENA 

RIBEIRO DE MIRANDA, embora devidamente citado, quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 109 v, DECRETO A SUA REVELIA.

2. Considerando-se a manifestação de interesse do Representante do 

espólio RONALDO DE MIRANDA FILHO e da Requerente na realização de 

audiência conciliação/mediação DESIGNO a audiência para o dia 18 de 

DEZEMBRO DE 2018 às 15h15min.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §§ 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33188 Nr: 267-75.2003.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Company Comércio & Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:MT 5.629/0

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro (fls. 227/229)

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação 

de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221352 Nr: 3651-89.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Mundo das Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Cunha Deus Duarte Torres, Iurdes 

José Siqueira Torres Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO0039048

 14.Ante o exposto REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

apresentada às fls. 70/73. 15.Ademais, entendo que a rejeição da 

presente impugnação não obsta a realização de uma nova audiência de 

conciliação/mediação, conforme pleiteado pelos executados, uma vez que 

com a vigência do Código de Processo Civil/2015, as técnicas 

extrajudiciais de solução de conflito são encorajadas a todos os 

momentos, em quaisquer fases que o processo se encontre.16.Sendo 

assim e, considerando que neste momento pode vir a ser de grande valia 

ao resultado útil do processo oportunizar que partes componham 

amigavelmente, DESIGNO audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 

05 (CINCO) DE FEVEREIRO DE 2019, às 16h15min, HORÁRIO DE MATO 

GROSSO. 17.Infrutífera a tentativa de conciliação, INTIME-SE a parte 

Exequente para que instrua o feito com a planilha de débito atualizada, 

bem como para que requeira o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.18.Após, 

venham-me conclusos para as devidas deliberações. 19.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1300 Nr: 2020-77.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERENCIANA FREITAS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ALVES DA ROCHA, NILZA 

MARIA DE BARROS MACIEL CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - OAB:13.314-B, 

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:14.036, ERIVAL DE ARAÚJO 

- OAB:2310, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, JÚLIO 

CESAR NOGUEIRA REIS - OAB:19.166, PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, a fim de 

que forneça o endereço atualizado dos requeridos, no prazo de 

10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 188735 Nr: 9263-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Ferreira Ataides, José Iremar da 

Silva, ANTONIO COSTA CRUZ, José Balduino de Matos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 05 

dias, dando impulsionamento ao feito, nos termos do despacho de fls. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178270 Nr: 127-55.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Aschidamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102801 Nr: 7805-63.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, André Ricardo Lemes da Silva - OAB:156817/SP, 

Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, Barbara 

Bertazo - OAB:OAB/SP 310.995, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:OAB/SP 147.000, Edyen Valente Calepis - OAB:8767/MS, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174627 Nr: 8086-14.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 8.824, Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos

1.Considerando que a parte exequente não logrou êxito em localizar bens 

do devedor passíveis de penhora, DEFIRO o pedido retro (fl. 124).

2.Dessa forma, DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, período onde se suspenderá também a prescrição, conforme 

preceituando no art. 921, III, do CPC/2015.

3.Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, nos moldes do 

disposto §4º, do art. 921, do CPC/2015.

4.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209008 Nr: 8901-40.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98870 Nr: 3879-74.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdo Halek Saleh Abdalla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Valéria Rodrigues e Silva, Helson 

Oliveira Assis e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163972 Nr: 5681-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livia O. de N. Rodrigues, Livia Oliveira Nunes 

Rodrigues, Arismar Rodrigues Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO PEDIDO RETRO, visto que os autos já foram suspensos pelo 

prazo de 1 (um) ano. DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo 

definitivo.

2. Ademais, poderão os autos serem desarquivados a qualquer tempo, e 

os atos executórios poderão ser retomados caso sejam encontrados bens 

do devedor passíveis de penhora, de acordo com o disposto no art. 921, 

§3°, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275380 Nr: 4341-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Magno Tolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 39 de 998



dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275386 Nr: 4347-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilda Leite Dantas, Priscila Moreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228977 Nr: 8394-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVANDRO E DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitera-se a intimação de fl. 57: IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- 

DILIGÊNCIAS. Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, 

impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94186 Nr: 7965-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, José Roque da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1673-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa, Gesda Gentil de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 

9.030, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168539 Nr: 234-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 12262-02.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina de Jesus Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18094 Nr: 61-66.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilson Antônio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253152 Nr: 8472-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean Marx Rosa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HD Engenharia e Construtora, Fabiano Antonio 

de Miranda, Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 Em cumprimento à determinação de fl. 250 e seguintes, impulsiono o feito 

para que sejam intimadas as partes sobre a perícia designada para o dia 

07 de dezembro de 2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá), a 

ocorrer na Rua Santa Laura Vicunha, n. 1.755, Lote 16, Quadra 363, 

Jardim Nova Barra, Barra do Garças/MT, devendo as partes coparecerem 

acompanhadas de seus assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285986 Nr: 10635-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando o teor da certidão retro, REDESIGNO a audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12 de FEVEREIRO às 15h00min (Horário 

de Mato Grosso).

2. INTIME-SE a parte Autora para que proceda o recolhimento das custas 

necessárias á diligência do oficial de justiça.

3. Após, cite-se o Requerido, no endereço atualizado constante á fl. 46.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183647 Nr: 5209-67.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar da Anunciação dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 179, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação das partes para se manifestarem nos autos no prazo 

comum de 15 dias, acerca do laudo pericial encartado em fls. 182/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288107 Nr: 11924-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel dos Santos Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Arraes Queiroz - 

OAB:MT 24.325, Lazaro Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado de fls. 51/52 fora devolvido na secretaria com diligência parcial 

ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82804 Nr: 6052-42.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunésio da Costa Ataídes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GOÇALVES - OAB:OAB/MT 9.802

 VISTOS.

 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO ITAÚ S/A 

(fls. 561/562), em face da sentença de fls. 560/560v, alegando a 

existência de omissão quanto à condenação do Requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor do patrono do Requerido.

2. Intimado a se manifestar (fl. 565), quedou-se inerte o Requerente (fl. 

567).

 3. Após, vieram-me os autos conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 5. De plano verifico que assiste razão ao Embargante, posto que a 

sentença de fl. 560 realmente não dispôs quanto aos honorários 

sucumbenciais devidos pela parte Autora em favor do Requerido, embora 

tenha reconhecido a sucumbência do Requerente ao condená-lo ao 

pagamento das custas processuais.

 6. Na esteira do que dispõe o art. 85 do CPC/2015, a sentença condenará 

o vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono 

do vencedor. Não dispondo acerca dos honorários devidos ao advogado 

da parte vencedora, verificada a existência de eventual lacuna, omissão, 

contradição ou erro material, o reconhecimento dos pedidos aduzidos pelo 

Embargante é medida que se impõe.

7. Ante o exposto e sendo desnecessárias maiores explanações acerca 

do assunto, RECONHEÇO a omissão presente na sentença de fl. 560, e 

por consequência ACOLHO os Embargos de Declaração opostos às fls. 

561/562, a fim de retificar o item 6 da sentença para fazer constar o 

seguinte teor:

 "6. CONDENO os Autores em Custas e Honorários advocatícios que FIXO 

e’’m 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do que preceitua o art. 85, §2º, CPC/2015.”

8. Mantenho incólume os demais itens da sentença extintiva.

 9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requerida RM Construções El´tricas não 

fora encontrada para citação, conforme AR de fls. 41v. Dessa forma, por 

não haver tempo hábil para noca tentativa de citação da parte requerida, 

remeto os autos para redesignação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156034 Nr: 8221-94.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciliene Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para que se proceda a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca de fls. 

224/226 no prazo de 05 dias, bem como para que informe os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258951 Nr: 12120-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Carneiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/15013A

 Vistos.

1. Infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida entre parte 

Autora e a Seguradora, incidindo, portanto, as regras do Código de 

Defesa do Consumidor na espécie. Com efeito, presentes os requisitos 

legais hipossuficiência da parte autora e verossimilhança de suas 

alegações, de rigor a inversão do ônus da prova (C.D.C., art. 6º, VIII).

2. Desse modo, INVERTO o ônus da prova.

3. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

4. INTIMEM-SE as partes para, justificadamente, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 4154-91.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT, Arlete Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, 

Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 11. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação por edital (fls. 

181/182), bem como DOU por intimado o Executado acerca do 

cumprimento de sentença proposto ás fls 138/142. 12. INTIME-SE o 

Exequente para que instrua o feito com a planilha de débito atualizada, 

bem como requeira o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 13. Decorrido o prazo, VENHAM-ME os 

autos conclusos para as devidas deliberações. 14. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278384 Nr: 6280-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gibran Dias Paes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284526 Nr: 9804-70.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SEGURADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A/MT

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272993 Nr: 2942-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaneide Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202273 Nr: 5102-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anagino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177102 Nr: 11269-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nely Maria da Silva Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - OAB:MT 

18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B/MT

 Vistos.

 1. INTIME-SE a Executada NELY MARIA DA SILVA REGO para que instrua 

o feito com o comprovante de protesto realizado pela Exequente em seu 

desfavor, alegado à fl. 140, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Juntadas as informações, VENHAM-ME os autos conclusos para análise 

do pedido de fls. 140.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255564 Nr: 9946-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzilene Silvério Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG Eletronics da Amazônia Ltda, Havan Lojas 

de Departamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rosenthal - 

OAB:146730/SP, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 

128.341

 35.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por Danos 

Morais.36.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.37.Considerando a 

sucumbência recíproca, CONDENO as Requeridas, de forma solidária, no 

pagamento das custas e despesas processuais. FIXO os honorários 

advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser suportado à razão 

de 60% (sessenta por cento), de forma solidária, pelas Requeridas e 40% 

(quarenta por cento) pela Autora, nos termos do art. 85, §8º, do 

CPC/2015. No que diz respeito à parte Autora, tal verba deverá ficar sob a 

condição suspensiva de exigibilidade, conforme art. 98, §3º, CPC/2015, 

uma vez que DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça.38.Após o 

trânsito em julgado PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.39.Expeça-se o 

necessário.40.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265961 Nr: 16762-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hudson José Ribeiro - 

OAB:150.060, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – Crédito, Financiamento & 

Investimentos, em face de ANTÔNIO PAULO CABRAL.

2. A inicial foi recebida às fls. 19/20 e o pedido de liminar deferido.

3. À fl. 24, a secretaria certificou haver discrepância entre o valor do 

débito informado na petição inicial e o valor da causa.

4. Conforme decisão de fl. 26, o valor do débito informado pelo Autor foi 

corrigido, passando então a corresponder ao valor das parcelas 

VENCIDAS E VINCENDAS, e o Requerido intimado para que recolhesse 

eventuais custas remanescentes.

5. À fl. 27, o autor juntou o comprovante de pagamento de guia de custas 

iniciais complementares, devidamente recolhida.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Diante do exposto, CUMPRA-SE em sua integralidade a decisão de fls. 

19/20.

8. RETIFIQUE-SE a capa dos autos, com atualização do sistema Apolo 

fazendo-se constar o novo valor da causa, de R$54.662,97.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os requeridos não foram encontrados para citação via 

CORREIO, que a parte autora, intimada para efetuar o depósito de 

diligências, quedou-se inerte e que não haverá tempo hábil para citação 

dos requeridos nos termos do CPC, remeto os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244518 Nr: 2412-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Borges Neto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291617 Nr: 13948-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz Produtos Farmacêuticos Ltda, Odoni 
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Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$275,00(duzentos e setenta e cinco reais), quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256175 Nr: 10335-93.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Carlos Praxedes

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

- OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 27.109, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Tendo em vista a possibilidade de acordo extrajudicial entre as partes, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201052 Nr: 4414-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291617 Nr: 13948-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz Produtos Farmacêuticos Ltda, Odoni 

Mesquita Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Requerido no endereço declinado na inicial e INTIME-SE para 

audiência de conciliação/mediação, que DESIGNO PARA O DIA 

12/02/2019, às 14h30min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217802 Nr: 1518-74.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braulio Moraes do Couto, João Geronimo 

Gomes dos Santos, Dinalva Augusto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO GERONIMO GOMES DOS SANTOS, 

Cpf: 47241268172, Rg: 1.919.486, Filiação: Gerônimo dos Santos Coimbra 

e Maria José Gomes da Silva, data de nascimento: 26/02/1969, natural de 

Goianésia-GO, solteiro(a), técnico em telecomunicações / comerciant e 

atualmente em local incerto e não sabido DINALVA AUGUSTO DE 

CARVALHO, brasileiro(a), Telefone 66-99215-4799. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial:

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote de nº. 11, da quadra nº. 74, do 

Loteamento Jardim Nova Barra.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Analisando os autos, verifica-se que foi 

devidamente procedida a citação do confinante João Geronimo G. dos 

Santos à fl.41 e que as Fazendas Públicas foram intimadas e 

manifestaram desinteresse quanto à área de terras objeto do litígio, 

conforme se vê às fls.47/50.2.Constata-se também que a tentativa de 
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citação do requerido Braulino Moraes do Couto não logrou êxito, conforme 

certidão aportada à fl.41. Desta forma, considerando as ferramentas de 

acesso que guarnecem o Poder Judiciário, DETERMINO que PROCEDA-SE 

à consulta no Sistema SIEL, visando localizar novo endereço da parte 

demandada para fins de citação.3.Com relação a confinante Dinalva 

Augusto de Carvalho, observa-se que foram empreendidas 02 (duas) 

diligências de citação pessoal em endereços distintos, no entanto, ambas 

restaram infrutíferas. Desta foram, DEFIRO o pedido de fls.57/58 e, por 

conseguinte, DETERMINO a citação por edital da referida confinante, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art.257, do CPC.4.No mesmo 

prazo acima assinalado, DETERMINO que proceda-se com a citação 

editalícia dos eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

conforme consignado no item III da decisão de fl.33.5.Após, verificado o 

não comparecimento dos citados via edital, NOMEIO-LHES desde já, como 

curador especial, a Defensoria Pública Estadual, a fim de assegurar-lhes a 

defesa, pelo prazo legal, consoante disposto no art. 72, II, do 

CPC.6.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 12 de novembro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179476 Nr: 1471-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275371 Nr: 4333-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Gomes dos Santos, Jhonatan Queiroz 

Marques da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286697 Nr: 11037-05.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - Primo Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dorodda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$900,00(novecentos reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, 

como complemento da diligência do oficial de justiça, conforme fls. 43v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269641 Nr: 768-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jany Oliveira Santos Estiglar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 8273-95.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Alves Chagas, Silvio Alves Chagas, Levi 

Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 
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precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244569 Nr: 2449-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues Mascarenhas do Nascimento

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca dos 

documentos de fls. 128/132 no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217619 Nr: 1409-60.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Univar Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvani Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valkiria Maia Alves Almeida - 

OAB:OAB 3178/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287857 Nr: 11758-54.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Augusto Menegheti Carneiro, 

Alessandro Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecada informando os 

dados da missiva e a intimação do autor para depositar diligência nos 

autos no prazo de 60 dias, sob pena de devolução da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14396 Nr: 1801-30.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Carvalho Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Padua Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184, Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - OAB:MT 

5.043, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237962 Nr: 14780-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168748 Nr: 606-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Koch e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Christian Laure - 

OAB:155.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286697 Nr: 11037-05.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - Primo Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dorodda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285592 Nr: 10419-60.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275362 Nr: 4324-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovêncio Rosa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284941 Nr: 10055-88.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINAPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242459 Nr: 1046-39.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo de 30 

dias requerido pelo autor.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269254 Nr: 487-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico J & J Ltda, Aurio Rodrigues Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAVEL MALDI BORGES - 

OAB:62248

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94755 Nr: 8513-50.2009.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sônia Bessa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fidelis Pereira, Espólio de Alzira Maria de 

Jesus, Antonio Pereira da Cunha, JOSÉ PEREIRA CUNHA, GRAZIELLY 

BESSA PEREIRA, Silvia Maria de Jesus, Douglas Bessa Pereira, 

FERNANDO BESSA PEREIRA, Cleiton de Tal, Gleydson de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151229 Nr: 1249-11.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Carrijo de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, José Rodrigues de 

Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, 

NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar sobre a petição de fls. 358/359, em 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277988 Nr: 6032-02.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação dos Economiarios Federais - FUNCEF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Brum dos 

Santos - OAB:GO 10.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178078 Nr: 12371-50.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felisberto Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira, Ivanete Alves dos Santos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 
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OAB:20.635/O

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida/executada para se manifestar sobre a petição 

de fl. 183/185 em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241403 Nr: 233-12.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVERTOP MARKETING PROPAGANDA E REPR. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matilde Duarte Gonçalves - 

OAB:12174-A-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo de 30 

dias requerido pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103912 Nr: 8915-97.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Reques Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO E EXP. E DISTRIB. 

DE MÓVEIS E ELET. LTD, Losango Promoções de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Nelson José Bratti - OAB:MT 4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10.105-MT, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, Jonas Dumaresq de Oliveira 

Nobrega - OAB:OAB/RN 12302, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, Maria Eduarda Dutra Liveira Silva - OAB:69780/RS, 

Monica Goes de Andrade Mendes de Almeida - OAB:64037/RJ, 

Rodrigo Henriques Tocantins - OAB:Oab/RJ 79391, Sandra Marcia 

de Carvalho - OAB:OAB/RN 10698-B, TANIA BENEDITA CORREIA 

SILVA - OAB:12179, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:66862/RJ

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:OAB/SP 233.418, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:OAB/GO 26264, Amanda De Lima Umbelino gomes - OAB:8736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259918 Nr: 12846-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250560 Nr: 6627-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO ROGERIO MURANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287293 Nr: 11435-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILA DA SILVA 

SOUSA FRANCO, para devolução dos autos nº 11435-49.2018.811.0004, 

Protocolo 287293, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158996 Nr: 11787-51.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B-BdAS, TRW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS, CMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Frederico Fleury Curado 

Brom - OAB:TO 2943-A, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189, 

Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 11787-51.2011.811.0004, 

Protocolo 158996, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71038 Nr: 4390-77.2007.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JRB, RR, FGMB, ERS, RdSR, APdM, MHSO, 

AJdS, ARdB, PPdS, IMdA, ANdSM, DBdS, JPdS, IMdS, NPdSS, CCdS, JAV, 

OFdS, MSdS, AFdS, JAS, MW, LGdS, EVdS, BMdS, MAdS, TMB, FdAF, 

MAdN, VOdS, MRM, GMdS, JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVPS, MAFS, BdBS, PDICDPESFL, IUS, PCRC, 

MAL, FEIL, CEBUdV, BBS, DIANARU SALES LIMA, EGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Germana Vieira do Valle - 

OAB:128579/RJ,  João Paulo  Pere i ra  S i lva  F i lho  - 

OAB:OAB/MT-12.871, JONAS TAVARES TRANNIN - OAB:18802/O, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Michel Ribeiro 

Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4390-77.2007.811.0004, Protocolo 71038, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283304 Nr: 9086-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda, Liane Roseni 

Schirmbeck, Darley Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9086-73.2018.811.0004, Protocolo 283304, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78232 Nr: 1662-29.2008.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Antonio Marzinotti, APARECIDA FÁTIMA 

DA SILVA MARZINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1662-29.2008.811.0004, 

Protocolo 78232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210257 Nr: 9696-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Freitas Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 9696-46.2015.811.0004, 

Protocolo 210257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191502 Nr: 11376-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Olivio Marzinotto, Valdene Pereira Amado 

Marzinotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos, Espólio de Luiz 

Antonio Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 11376-03.2014.811.0004, 

Protocolo 191502, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291397 Nr: 13829-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIER DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia Cooperatica de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, presentes os 

requisitos do art. 300, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por consequência, DETERMINO que a empresa (requerida) UNIMED 

ARAGUAIA – UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO forneça à paciente (autora) ALCIR DOS SANTOS 

DUARTE, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento oncológico paliativo de 

primeira linha com emprego de m-FOLFOX 6 (eloxatin 85mg/m2, legifol 

400mg/m2, fauldfluor 400mg/m2 no D1, fauldfluor 2400mg/m2 em 46 
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horas), por tempo indeterminado, conforme prescrição médica à fl. 25, ou 

outro procedimento que venha necessitar, de acordo com indicação do 

profissional, viabilizando, ainda, todos os medicamentos e insumos 

necessários, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.17.Em 

caso de descumprimento dessa decisão, APLICO multa diária de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fundamento nos arts. 139, IV, 297, 536, §1º, 

todos do CPC/2015.18.INVERTO O ÔNUS DA PROVA. 19.CITE-SE a 

requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência 

de conciliação / mediação, que DESIGNO para o dia 30 DE JANEIRO DE 

2019, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).20.Nesta oportunidade 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

21.Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).22.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.23.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 289477 Nr: 12666-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Martins Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

efetuar o pagamento da complementação das custas processuais no valor 

de R$ 67,06 reais, e comprovar nos autos, no prazo de 15 ( quinze) dias, 

nos termos da decisão de folhas 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235921 Nr: 13359-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudio Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 10 

( dez) dias, ante a consulta via Renajud e Infojud .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160435 Nr: 1040-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marianne Rocha de Souza, Eduardo Henrique Rocha de 

Souza, Fransergio Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais de Lima Silva, Valter Pacheco de Araujo, 

Jurandi Lopes Iribarem, JUVERCINO MESSIAS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luciana de souza oliveira pinheiro - OAB:141779 

OAB/MG, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução das cartas de citação 

endereçadas a Juvercino Messias Candido e Valter Pacheco de Araújo, 

devolvidas pelos Correios pelo motivo "não existe a quadra" (fl. 254), "não 

existe o número" (fl. 255)e" ausente 3 vezes" (fl. 259) e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, querendo, se manifeste acerca de referidas 

devoluções e requeira o que de direito.

Certifico ainda que a contestação apresentada pelo requerido Jurandi 

Lopes Iribarrem às fls. 246/251, são tempestivas, motivo pelo qual também 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209521 Nr: 9244-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Souza, Teresa da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Moraes Neto, Juarez Sebastião de 

Almeida, Valtuira Angélica Barbosa, Leila Roseli Schirmbeck de Moraes, 

Paulo Sillas Lacerda, José Barbosa, Wilsa Sousa Itacarambi Lacerda, 

Maria das Dores dos Santos Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO. - 

OAB:19.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os documentos 660/662, no prazo de quinze dias, nos 

termos da decisão de folhas 659.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287046 Nr: 11253-63.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Móveis Nobre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Thomazi - Móveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilion Fleury Neto - 

OAB:GO-31.561, Marcos Rafael Mendes Koth Balbino - OAB:go 

41.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o senhor distribuidor apresentou o recibo de 

pagamento de custas do senhor contador, conforme folhas 14.

Certifico ainda que a parte autora ainda continua pendente de comprovar 

nos autos o recolhimento das custas de distribuição referente às custas e 

taxas conforme folhas 03.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 1103-77.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE RESENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, ANA MARIA BORGES DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21782/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, Liandro 

dos Santos Tevares - OAB:22.011 GO, RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS PAES DOS 

SANTOS - OAB:422/TO

 Em cumprimento a decisão de fl. 788, impulsiono os presentes autos para 

intimar o executado, através de seu advogado constituído nos autos, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente embargos, nos termos do 

artigo 914 e ss. do CPC/2015.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 98688 Nr: 3697-88.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, 

KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:, Laércio Faeda - 

OAB:3589/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a certidão de fls. 554, no prazo de 05 ( cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260582 Nr: 13338-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Vale do Sonho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Carrijo de Freitas, Nilo Miror Sander, 

Everaldo Rezende Ribeiro, Leci Osorio Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Ferreira Bueno - 

OAB:217597/SSP/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação 

endereçadas aos requeridos Leci Osório Carneiro, João Victor Rezende 

Ribeiro, Arlindo Freitas Carrijo e Everaldo Rezende Ribeiro, foram 

devolvidas pelos Correios pelo motivo "mudou-se" (fl. 258), "não 

procurado" (fl. 259), "falecido" (fl. 255) e "ausente 3 vezes" (fls. 256 e 

262", respectivamente e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referidas devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânia Alves Nogueira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:3512-MS

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 48/88 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265548 Nr: 16523-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir Cazelli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 96/109 é tempestiva, motivo 

pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235135 Nr: 12845-16.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy de Freitas Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nikolly Fernanda Freitas Silva - 

OAB:22729/0

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para a perícia designada para o dia 17/12/2018 às 13:00 horas, na 

secretaria da segunda vara cível desta Comarca.

BEM COMO, intimação da parte autora para no prazo de cinco dias juntar 

aos autos a Carteira de Identidade-RG de nº 04508439-1 e RG nº 439883 

emitida pelo Instituto de Identificação do Estado de Goias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 311-31.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto, Astor Stulp

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

OAB:22.165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre a atualização da avaliação de folhas 360, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185775 Nr: 6911-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida por Sicred em face de R. 

A. Dutra & Cia Ltda, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 208, foi deferido o pedido de penhora online nos ativos 

encontrados em nome da parte executada. Contudo, a diligência restou 

infrutífera (fls. 210).

3. Às folhas fls. 219, a parte autora pugnou pela desistência e extinção da 

ação, uma vez que alega não ter localizado bens em nome da parte 

demandada.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a parte autora manifesta a desistência no 

prosseguimento do feito, não resta alternativa a este Juízo, senão a 

extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO:

6. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma manejada e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 
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termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

7. Custas na forma estabelecida no Acórdão de fls. 195.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288267 Nr: 12008-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 05/07, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

que se traduz na constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, que apesar de devidamente notificado sobre o atraso 

no pagamento (fls. 07v), o requerido continuou inadimplente e, portanto, 

devidamente constituído em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo GM S10 P-UP 

ADVANTAGE 2, cor Vermelha, ano/modelo: 2010, chassi: 

9BG124HF0BC413050, Placa NSY7189, conforme descrito na inicial (fls. 

03v).

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291157 Nr: 13693-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Camarço de Alencar Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 07v/09, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

que se traduz na constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, que apesar de devidamente notificado sobre o atraso 

no pagamento (fls. 09v), o requerido continuou inadimplente e, portanto, 

devidamente constituído em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo Volkswagen/ Gol city 

(trend), G6 1.6 Flex, cor Vermelha, ano/modelo: 2012/2013, chassi: 

9BWAB05U0DP16037, PLACA ONX2420, conforme descrito na inicial (fls. 

03).

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262042 Nr: 14271-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ajuizada pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 49, informa a parte autora que o objeto da ação foi resolvido nos 

autos da 4ª Vara Cível que reconheceu a união estável do autor e 

determinou o levantamento do numerário requerido nesta demanda. 

Requer a extinção do feito por perda do objeto.

3. Após, retornaram os autos conclusos.

4. É O RELATÓTIO. DECIDO.

5. Ao considerar que a informação de que o objeto da ação foi resolvido, 

entendo que não resta outra alternativa a este Juízo, senão a extinção do 

feito pela perda do objeto da ação.

DISPOSITIVO:

6. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

7. Sem custas e honorários.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256576 Nr: 10593-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. da Silveira & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Wisamara Oliveira da Silva - OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6651-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Isso posto, DECLARO a incompetência deste juízo e, por consequência, 

DECLINO da competência e DETERMINO a remessa destes autos ao Juízo 

da Comarca de São Paulo/SP, para o regular andamento 

processual.15.INTIMEM-SE as partes para ciência desta 
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decisão.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211664 Nr: 10477-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de reintegração de posse do imóvel matriculado sob o n.º 58.113, 

CRI local e, via de consequência, DETERMINO a desocupação voluntária 

por parte do requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento 

no art. 30 da Lei nº 9.514/97, sob pena de expedição de mandado 

coercitivo (arts.139, IV, 297 e 536, §1º, todos do CPC/2015).14.INTIME-SE 

o requerido, via advogado, para cumprimento da medida e, querendo, 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

15.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221022 Nr: 3435-31.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Lazaro Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Vistos.

1. Ao considerar que transcorreu o prazo pleiteado às fls. 189, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, em especial, se houve a formalização de acordo 

com o requerido, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205089 Nr: 6641-87.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pereira de Freitas Neto, Alzira Guilhermina de 

Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:MT 14.234, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:MT 5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Vistos.

1. Intimadas a se manifestarem acerca das provas que pretendem 

produzir, a parte autora requereu a produção de prova testemunhal, 

enquanto a parte ré se manteve em silêncio.

 2.Tendo em vista que a ação versa sobre a possível inexistência de um 

débito referente a um contrato, as provas necessárias ao feito são 

documentais, as quais já se encontram nos autos, razão pela qual 

INDEFIRO a produção de prova testemunhal, uma vez que provas nesta 

natureza em nada contribuiriam ao processo.

 3. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212485 Nr: 10959-16.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c dano moral c/c tutela 

antecipada movida por Joelma da Silva Oliveira em face de Banco 

Panamericano.

2. O feito foi sentenciado às fls. 130/140, com julgamento de parcial 

procedência da pretensão da autora. Em sede de apelação, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso prolatou o Acórdão contido na mídia 

digital de fls. 205.

3. Assim, aportados os autos neste juízo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrerem no arquivamento dos autos.

4. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Às providências. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234680 Nr: 12538-62.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recapagem de Pneus CDB Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 Vistos.

1. O ônus da prova foi invertido à fl. 103. Após, as partes foram intimadas 

para especificarem as provas que pretendem produzir. O requerente se 

manifestou pela produção de prova testemunhal, enquanto o requerido 

pediu pelo julgamento do feito no estado em que se encontra.

 2. INDEFIRO a produção de prova testemunhal, haja vista sua 

desnecessidade ao feito. Ademais, verifica-se que já existem provas 

suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, pois 

diz respeito à matéria de fato e de direito, nos termos do que dispõe o 

artigo 355, I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248273 Nr: 5077-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Gomes Morais, JOÃO MORAIS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoeno Henrique Silva Soares 

- OAB:19480-0/MT, Daniel da silva Castilho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da silva Castilho - 

OAB:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas nem nulidades para 

sanar, DOU O FEITO POR SANEADO.
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2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. INTIME-SE ainda a parte Ré para, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos suas últimas 03 (três) declarações de imposto de renda, 

a fim de comprovar que faz jus à justiça gratuita.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273051 Nr: 2980-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 35, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97146 Nr: 2129-37.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Dias Carvalho

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

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre correspondencia devolvida de fls. 87/88, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225156 Nr: 5980-74.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecy Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT

 10.É O RELATÓRIO. DECIDO.11.No presente caso verifica-se que o 

pedido principal não foi formulado pela parte autora nem na inicial, 

deixando até mesmo de fazê-lo em uma nova ação. A questão pertinente 

versa somente sobre o arresto de um bem móvel, indeferido na decisão 

inicial de fls. 108/110.12.Considerando o caráter provisório e acautelatório 

da medida de arresto, esta não pode se prolongar no tempo sem que a 

medida satisfativa principal seja proposta. É certo que a finalidade da 

medida cautelar visa garantir a o correto funcionamento da tutela 

satisfativa, protegendo-a de situações de perigo a que está sujeita. 13.O 

lapso de tempo para formular o pedido principal se inicia somente quando 

concedida a tutela cautelar em caráter antecedente, dispondo o autor do 

prazo máximo de 30 dias para formulá-lo (art. 308, do CPC). Todavia, isso 

não significa que a apresentação do pleito principal, quando indeferida a 

tutela cautelar, seja insuscetível de limite temporal, que deve ser 

averiguado – se decorrido extenso lapso temporal desde a propositura do 

procedimento da tutela cautelar antecedente.14.É inviável que a medida 

cautelar trâmite de forma autônoma sem a formulação do pedido 

principal.15.Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para INTIMAR a requerente 

a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias formule o pedido principal, em 

observância ao princípio da economia processual, bem como ao art. 308 

do CPC, sob pena de extinção do feito. 16.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184709 Nr: 6066-16.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Alves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial movida pelas partes acima 

mencionadas.

 2. Às fls. 102, foi determinada a realização de penhora online nos ativos 

bancários encontrados em nome d aparte executada. A diligência restou 

parcialmente frutífera.

 3. A parte executada foi intimada para se manifestação sobre a penhora 

realizada nos autos (fls. 109). Contudo, manteve-se inerte (fls. 110).

4. A parte autora requereu a liberação dos valores (fls. 112)

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. DEFIRO o pedido retro e, por consequência, DETERMINO que seja 

expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO dos valores 

depositados nas contas judiciais de fls. 105 e 106 em favor da parte 

exequente, via SICONDJ, na conta mencionada na manifestação.

7. Ademais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

aportar ao feito planilha de cálculo atualizado do seu crédito, bem como 

requer as medidas que entende hábeis a satisfação da execução, sob 

pena de extinção da ação (art. 485, III, CPC/20915).

8. Após, voltem-me conclusos.

9. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237749 Nr: 14635-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Souza Nunes, Vanda de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenida Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER - OAB:4676

 Vistos

1. EXPEÇA-SE Nobre Gestora o competente alvará de levantamento dos 

depósitos realizados nos autos (fls. 191 e 196) em favor da parte 

exequente na conta bancária disposta às fls. 176

2. Ao considerar a alegação de valores não adimplidos pelo demandado 

(fls. 197/199), REMETAM-SE os autos ao Sr. Contador Judicial com a 

finalidade de aferir existência de valores a serem percebidos pela parte 

autora, devendo ser observado os seguintes parâmetros:

a) Valor da dívida em 10.08.2018: R$12.649,57 (fls. 169)

b) 1º depósito do valor da dívida em 10.08.2018: R$3.794,87 (fls. 170v)

c) 2º depósito do valor da dívida em 10.09.2018: R$2.235,81 (fls. 191)

d) 3º depósito do valor da dívida em 10.10.2018: R$6.751,27 (fls. 196)

e) Constatado possível saldo em favor do exequente, deve-se acrescer 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, bem 10% (dez 

por cento) sobre o mesmo valor a título de honorários advocatícios (Art. 

523, §§1º e 2º, do CPC/2015).

3. Havendo ou não saldo a ser reclamado pela parte autora, voltem-me 

conclusos para análise.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196416 Nr: 1404-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Alves de Sousa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de 

R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253983 Nr: 8941-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIBEL QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 73 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288068 Nr: 11895-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Araújo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnólia Albuquerque Peres Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado na 

inicial.9.CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial e 

INTIMEM-SE as partes para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, às 14h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO). 10.Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.11.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático do prazo de 

15 (quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

12.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.5.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64600 Nr: 7592-96.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. A parte exequente requer a expedição do termo de penhora e avaliação 

na matrícula nº 48.984, C.R.I. da Comarca desta cidade. Junta cópia da 

matrícula às fls. 291/292.

 2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. Posto isso, DEFIRO o pedido de retro, devendo a Nobre Gestora 

expedir certidão a fim de averbação e registro da penhora no imóvel 

matriculado sob o nº 48.984, C.R.I. da Comarca desta cidade, com 

posterior intimação do exequente para retirá-la e proceder com os atos 

necessários, nos termos dos artigos 838, 844 e § 1º do artigo 845 do 

CPC/2015.

 4. Deverá o exequente no prazo de 60 (sessenta) dias juntar aos autos a 

certidão do imóvel constando a averbação da penhora na referida 

matrícula.

5. Após a comunicação da averbação, deverá ser procedida a intimação 

da parte executada para fins do art. 914 e ss. do CPC/2015.

6. Cumpridas as deliberações acima, voltem-me conclusos para análise do 

pedido de avalição do bem, com ressalva ao disposto à fl. 233.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235313 Nr: 12958-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Farias de Almeida - Eireli EPP, Eliene 

Farias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os executados requererem que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291067 Nr: 13648-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sear Sociedade Educacional do Araguaia Ltda, Marcelo 

Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silma Oliveira Ribeiro de Souza, Mayanna 

Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE as Executadas para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

3. As Executadas poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 
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efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão as executadas requererem que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelas executadas. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260873 Nr: 13534-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miranda

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado às fls. 54, oportunidade em 

que deverá ser INTIMADA para audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO PARA O DIA 30 DE Janeiro DE 2019, às 15h00min (HORARIO DE 

MATO GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015, consignando as 

demais advertências legais.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1151-70.2004.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Honória Varjão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de cobrança de honorários movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 555/556.Certidão de trânsito às fls. 558.

3. Os autos foram remetidos a esta Vara Cível em razão da Resolução 

nº09 TJMT- TP, de 23 de Agosto de 2018, que modificou a competência 

das Varas Cíveis desta Comarca.

4. Em seguida, manifesta a parte autora pelo cumprimento de sentença 

(561/562). Planilha de cálculo às fls. 563.

5. Após, os autos retornaram conclusos.

 6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. CONVERTO a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015 para 

processamento do feito em relação ao valor da condenação.

8. Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio de advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo 

apresentado às fls. 563, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios 

também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do CPC/2015.

9. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

10. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42463 Nr: 4744-10.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário Alves Belém

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação do réu por edital, uma vez que o ato 

citatório foi devidamente realizado, por mandado judicial, às fls. 64v.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos planilha do crédito atualizada, oportunidade em que 

deverá requer o meio que entende hábil a satisfação da execução, em 

observância ao disposto no art. 835, I a XIII, do CPC/2015, sob pena de 

não o fazendo incorrer na extinção da ação.

 3. Transcorrido o prazo acima, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160286 Nr: 835-76.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto de Oliveira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA REZENDE MOREIRA 

LOPES - OAB:15008/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, WILSON FERREIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:8883/GO

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INDEA-GO, uma vez que 

compete à parte interessada averiguar a existência de bens passíveis de 

penhora para satisfação do seu crédito.

2. Assim, CUMPRA-SE a decisão de fls. 146 ou, antes do cumprimento, 

INFORME o exequente outro modo, previsto em lei, pelo qual requer a 

satisfação da execução, voltando-me conclusos neste último caso.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177104 Nr: 11272-45.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, Milena Piragine - OAB:17210-A/MT

 NOMEIO Médico clínico geral a ser indicado pela FORENSE LAB - Perícias 

& Consultoria (CNPJ N° 30.359.101/0001-14), a qual pode ser encontrada 

na Ed: Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 1405 - Av. Dr. Hélio 

Ribeiro, N° 525 - Bairro Alvorada - CEP N° 78.048-250 - Cuiabá/MT, 

telefone: (65)98112-2338, e-mail: contato@forenselab.com, para 

responder quesitos a serem formulados pela parte (fls. 113 e 127/128), 

em especial, se, diante do quadro clínico da autora, é possível aferir a 

existência de invalidez, e sendo a resposta positiva, se esta é total ou 

parcial (com indicação de seu grau).5.Ressalto que os honorários periciais 

já se encontram depositados às fls. 129.6.INTIMEM-SE as partes para a 

indicação eventuais assistentes técnicos, em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 465, §1º, CPC.7.Após, INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como se 

aceita a proposta de honorários e a conta bancária para o depósito de 

valores. (Art. 465, §2º, CPC).8.Em caso de resposta negativa, voltem-me 

conclusos para ulterior deliberação.9.No caso de aceitação da nomeação, 
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INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.10. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as 

partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, com 

URGÊNCIA.11. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204917 Nr: 6542-20.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva - Transportes e Mecânica, 

Euripedes Alves Campos, Valquiria Fernandes dos Santos Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 156/157. Certidão de trânsito em julgado 

às fls. 165.

3. Os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº09 

TJMT- TP, de 23 de Agosto de 2018, que modificou a competência das 

Vara Cíveis desta Comarca.

4. Após, a parte executada depositou o valor que entendeu correto e 

requereu a extinção do feito (fls. 169/170).

5. A parte exequente pugnou pela expedição de alvará do numerário 

depositado nos autos (fls. 171).

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao considerar que a parte executada cumpriu a obrigação de forma 

voluntária, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pelo 

cumprimento integral.

DISPOSITIVO:

8. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

9. Ainda, DETERMINO que seja expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE 

NUMERÁRIO dos valores depositados na conta judicial de fls. 170v em 

favor do patrono da parte exequente, por meio de seu patrono, via 

SICONDJ, na conta mencionada às fls. 171.

10. Custas processuais pelo Banco executado, ante o princípio da 

causalidade. Sem honorários.

11. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

12. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259823 Nr: 12788-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Reis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA, Autonorte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, JOSE EMILIO PEREZ DE OLIVEIRA - OAB:GO\36102

 15.Diante de exposto, AFASTO as preliminares arguidas pela ré 

AUTONORTE LTDA.16.Inexistindo vícios que possam macular a ação, DOU 

O FEITO POR SANEADO. 17.Tendo em vista a clara hipossuficiência da 

requerente frente às rés, seja ela técnica, probatória ou econômica, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA, na forma do art. 6, VIII, do CDC. 

18.INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. 19.Decorrido o prazo, venham-me os autos 

conclusos.20.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 6905-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória 

Cabral Rezende, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Jullye da Silva 

Lira, Dieyme da Silva Lira, Welen Nara Lira Aguiar, Laura da Silva Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 VISTOS.

1. Verifica-se conforme o teor da certidão de fls. 150 que não foi possível 

citar a requerida WELEN NARA LIRA AGUIAR, sendo positiva a diligência 

somente em relação à requerida LAURA DA SILVA LIRA.

2. INTIME-SE o requerente sob o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar 

endereço atualizado da requerida WELEN NARA LIRA AGUIAR ou 

requerer o que entender por direito para o prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267385 Nr: 17584-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291068 Nr: 13649-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sear Sociedade Educacional do Araguaia Ltda, Marcelo 

Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silma Oliveira Ribeiro de Souza, Reginaldo 

Jerônimo Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT, Vanderli Alves Medeiros - OAB:25596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, visto que não foi 

comprovada a hipossuficiência da parte autora e não sendo esta 

presumida pela mera declaração de vontade, conforme disposto no art. 

99,§3º, CPC/2015. 8. INTIME-SE o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286010 Nr: 10646-50.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Aldenor Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 

217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O autor pleiteia a inversão do ônus da prova e a consequente intimação 

do réu para apresentar os documentos bancários referentes à sua 

negativação.

 2.Milita em favor do demandante a inversão do ônus da prova de que trata 

o art.6º, VIII, CDC, razão pela qual se impõe seu deferimento. Isso, porque 

o caso em tela se enquadra no conceito de relação consumerista, uma 

vez que o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é no 

sentido de que se aplica aos contratos bancários o Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, é notória a hipossuficiência técnica da parte autora 

em relação à requerida.

3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido supra, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

e DETERMINO ao Banco Réu que, em sede de contestação, traga aos 

autos o contrato relativo à negativação do nome do autor.

4. Ademais, tendo em vista a portaria n. 1.333/2018-PRES, que decretou 

ponto facultativo no dia 19.11.2018 (segunda-feira) em razão do feriado 

estadual do dia 20.11.2018 (terça-feira), REDESINGO a audiência de 

conciliação para o dia 28 DE JANEIRO DE 2019, às 08h30min (horário de 

Mato Grosso).

 5.Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231250 Nr: 9930-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorzaides Gomes da Silva - ME, JULIANE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO LTDA, Oliveira Transportes Rodoviário Ltda, Lucas Mariano 

Neto - ME, Moreira de Aguiar e Aguiar Ltda - ME, Rita Clair de Souza - ME, 

Rosemeire Alves da Silva Noleto - EIRELIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO HENRIQUE MARQUES 

PEREIRA - OAB:MT/21725/O, Raphael Prajnatara Balbino da Silva - 

OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19.Diante do exposto, não tendo sido demonstrada a alegada lesão a 

direito líquido e certo do impetrante, mediante prova pré-constituída, 

DENEGO A ORDEM e, conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de 

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

20.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.21.Ciência ao Ministério Público. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. 22.Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162121 Nr: 3179-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha, Jackson Luiz 

Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Vistos.

 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes já 

qualificadas.

 2. Diante do falecimento do executado JURACY RESENDE DA CUNHA, 

devidamente comprovado às folhas 387, DETERMINO a SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, que será representado 

pelos seus sucessores elencados às folhas 386, fulcro no art. 1784 e 

1792 e 1997 do CC e artigo 110 do CPC/2015.

3. Proceda-se as retificações junto ao Cartório Distribuidor.

 4. Ademais, nos termos artigo 313,§, I, do CPC/2015, CITEM-SE 

pessoalmente os herdeiros/espólio, a fim de que se manifestem no prazo 

de 05 dias, na forma do parágrafo único artigo 690 do CPC/2015.

5. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156140 Nr: 8354-39.2011.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Moreira & Cia Ltda, João Carlos 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nos autos ante o decurso de prazo de suspensão e sobre a 

certidão de fls. 37, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 61-90.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Soares de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira Me, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora 

Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 15.Diante do exposto, acolho os embargos por serem tempestivos, no 

entanto, no mérito o REJEITO ante a inexistência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão de folhas 201/503, termos em que 

a mantenho incólume.16.Diante do caráter manifestamente protelatório dos 

presentes embargos, condeno o embargante a pagar ao embargado multa 

de 1% sobre o valor da causa, forte no § 2º do artigo 1.026, CPC/2015.17. 

Determino sejam providenciados os atos necessários à realização do 

leilão do imóvel, na forma já ordenada às folhas 502 verso.18.Intimem-se. 

19.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286578 Nr: 10958-26.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ado Henrique Rodrigues Belem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de avaliação, no valor de R$ 72,00 (setenta e 

dois reais), devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275959 Nr: 4706-07.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Wanderley de Sousa Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 52/89 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165430 Nr: 7487-12.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. da Costa e Cia Ltda - ME, Antônio Pereira 

de Freitas Neto, Alzira Guilhermina de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que os executados J. R. da Costa e Cia Ltda – ME, 

Antônio Pereira de Freitas Neto e Alzira Guilhermina de Freitas, foram 

citados via edital à fl. 181 e permaneceram inertes, NOMEIO a Defensoria 

Pública desta comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar 

defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC.

2. Após, voltem-me conclusos para análise dos pedidos acostados pela 

parte exequente à fl. 187.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257305 Nr: 11067-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238540 Nr: 15180-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 80, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243451 Nr: 1694-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 121, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272810 Nr: 2849-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Faustino Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 100/144 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249382 Nr: 5775-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado à fl. 84, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224350 Nr: 5531-19.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odethe Farias Toledo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 
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OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO o desapensamento dos 

autos ao processo de nº 3351-30.2016.811.0004 e a SUPENSÃO do feito, 

até o julgamento da mencionda ação, com fulcro no art. 313, V, “a”, do 

CPC/2015.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2801 Nr: 1160-13.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Rosane de Fátima Gontijo Rocha - OAB:MT 

3233-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado à fl. 657, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186278 Nr: 7288-19.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Giro Supermercado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Trata-se de Ação de cobrança movida por Amorim Máquinas Peças, 

Serviços e Representações Ltda em face de Super Giro Supermercado 

Ltda.

2. O requerido foi citado às fls. 48.

3. O feito foi sentenciado às fls. 52/53.

4. A parte autora requereu o cumprimento de sentença (fls. 56/57).

5. Após, foram tentadas 1 (um) tentativa de citação da parte executada 

(fls. 73) e uma tentativa de intimação para pagamento (fls. 80). Todas as 

diligências restaram infrutíferas.

6. Após, os autos foram redistribuídos a esta Vara em razão da resolução 

nº 09 TJMT- TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência 

das Varas Cíveis desta Comarca.

 7. Às fls. 85, manifesta a parte exequente pela intimação da empresa 

devedora no endereço mencionado às fls. 85.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Ao considerar o lapso temporal decorrido desde a última atualização do 

crédito do exequente (fls. 58), entendo por necessária a intimação do 

interessado para aportar demonstrativo de cálculo devidamente 

atualizado, para regular prosseguimento do feito, conforme dispõe o art. 

524, caput, do CPC/2015.

10. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos o valor atualizado do seu crédito para regular andamento 

da ação.

11. Feito isso e sem necessidade de nova conclusão, EXPEÇA-SE Carta 

precatória com a finalidade de intimação dos representantes legais da 

empresa devedora, no endereço lançado às fls. 85, para pagarem o valor 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e expropriação de bens (art. 523, do CPC/2015).

12. Após, voltem-me conclusos para análise.

13. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191084 Nr: 11090-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Costa Jacarandá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Consoante decisão proferida em 31 de outubro de 2018 no Recurso 

Extraordinário 632.212/SP, DETERMINO o sobrestamento do presente feito 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 05 de 

fevereiro de 2018.

 2. Tal determinação tem por finalidade tão somente possibilitar aos 

interessados, que, se assim desejarem, manifestem-se acerca de sua 

adesão ao de acordo idealizado pelas instituições signatárias da petição 

constante do eDOC 108 em relação ao tema 285 da repercussão geral.

3. INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, voltem-me conclusos 

para o seguimento do feito no estado em que se encontra.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291539 Nr: 13905-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rodrigues de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autovip-Associação dos Proprietários de 

Veículos Pesados do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado à fl. 03, e INTIME-SE 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 30 DE 

JANEIRO DE 2018, às 16h00m (HORARIO DE MATO GROSSO), a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e realizada a autocomposição, 

lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida homologação (art. 

334, §11, CPC).

4. Não havendo composição, a partir da data da audiência terá início 

automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191083 Nr: 11089-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Pinheiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

1. Consoante decisão proferida em 31 de outubro de 2018 no Recurso 

Extraordinário 632.212/SP, DETERMINO o sobrestamento do presente feito 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de 05 de 

fevereiro de 2018.

 2. Tal determinação tem por finalidade tão somente possibilitar aos 

interessados, que, se assim desejarem, manifestem-se acerca de sua 

adesão ao de acordo idealizado pelas instituições signatárias da petição 

constante do eDOC 108 em relação ao tema 285 da repercussão geral.

3. INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 4. Decorrido o prazo sem manifestação das partes, voltem-me conclusos 

para o seguimento do feito no estado em que se encontra.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248463 Nr: 5200-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indiamar Coelho da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ferreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o requerido no novo endereço aportado às fls. 106, por 

mandado, consignando as advertências legais.

2. Ante a impossibilidade de citação da parte acima mencionada em prazo 

hábil, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o DIA 30 DE 

JANEIRO DE 2018 às 16hs30min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso).

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220876 Nr: 3351-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odethe Farias Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Declair Izaias Araujo, Lorraine 

Araújo Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das varas cíveis de Barra do Garças, DETERMINO a redistribuição do 

processo para a Terceira Vara Cível, nos moldes da RESOLUÇÃO 

TJ-MT/TP Nº 09.

 2. Ante ao príncipio da especialidade, PROCEDA-SE o desapensamento 

dos autos ao processo de nº 5531-19.2016.811.0004 (Cód.224350).

 3. Consigo ao Juízo competente para que, ao final da ação, encaminhe 

cópia da sentença e do trânsito em julgado aos autos do processo de cód. 

224350.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154738 Nr: 6428-23.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mecena de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adrielly Moreira Carvalho, Felipe Moreira 

Carvalho, Valeria Vinicia Gomes Moreira, Espólio de Adriano Martins 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movido por Carlos Antônio 

Mecena de Oliveira em face de Adrielly Moreira Carvalho (e outros).

2. O feito se encontrava suspenso a fim de possibilitar à parte exequente 

a localização por bens em nome dos executados (fls. 475).

3. Após, os autos foram remetidos a esta Vara em razão da Resolução nº 

09 TJMT – TP, de 23 de agosto de 2018, que modificou a competência das 

Varas Cíveis desta Comarca.

4. Assim, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, 

trazendo aos autos planilha de cálculo atualizada do crédito, bem como 

requer as medidas que entender hábil a satisfação da execução, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, III, do 

CPC/2015).

5. Em seguida, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180590 Nr: 2519-65.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaucia Ferreira da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. O feito foi sentenciado às fls. 138/140. Certidão de trânsito em julgado 

às fls. 145.

3. Após, a parte executada depositou o valor que entendeu correto e 

requereu a extinção do feito (fls. 142/144).

4. A parte exequente pugnou pela expedição de alvará do numerário 

depositado nos autos (fls. 151).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao considerar que a parte executada cumpriu a obrigação de forma 

voluntária, impõe-se o reconhecimento da satisfação da obrigação pelo 

cumprimento integral.

DISPOSITIVO:

7. Diante de tudo que consta nos autos, DECLARO quitada a obrigação 

pela parte executada e, via de consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

8. Ainda, DETERMINO que seja expedido ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE 

NUMERÁRIO dos valores depositados na conta judicial de fls. 144 em 

favor da parte exequente Glaucia Ferreira da Silva, por meio de seu 

patrono, via SICONDJ, na conta mencionada às fls. 151.

9. Custas processuais pela seguradora executada, ante o princípio da 

causalidade. Sem honorários.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 291212 Nr: 13717-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 62 de 998



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DO NASCIMENTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE a parte Executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias 

(art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art.841, §

§1º e 2º/2015.

 3. A parte Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte Executada requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, CPC/2015).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21551 Nr: 3-29.2001.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Afonso Pereira Inêz de 

Almeida, Antônio João de Figueiredo, Célia Regina de Campos Sireira 

Figueiredo

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Pedro Pereira de Arbués Filho - OAB:MT 

2735-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94464 Nr: 8219-95.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kozo Inada, Divanita Midori Suematsu Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Previdência dos Funcionários Banco 

do Brasil - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Cristina Inada - 

OAB:265276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Andréa - OAB:, 

Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:PR 37.007

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que no prazo de 15 dias, querendo, se manifeste acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença de fls. 1055/1066, bem como no mesmo 

prazo, se manifeste acerca da petição e documentos de fls. 1049/1054.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190570 Nr: 10711-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Nova Era Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35661 Nr: 996-04.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 Vistos.

1. Uma vez que já se passaram mais de 30 dias do pleito do exequente 

feito à fl. 310, INTIME-SE-O para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualize o débito, bem como dê prosseguimento ao feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262545 Nr: 14585-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração interposto pelos 

embargantes às fls. 413/417, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono 

os presentes autos para intimar o embargado, via DJE, para que no prazo 

de 5 dias, querendo, apresente suas contrarrazões aos embargos 

interpostos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287439 Nr: 11520-35.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Gabriel de Oliveira, Sílvia dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Fortes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, procedo a RETIFICAÇÃO do ano da 

audiência designada à fl. 92 e verso para: AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 DE JANEIRO DE 

2019, ÀS 13H30MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188421 Nr: 9019-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Nunes Barbosa

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

- OAB:MT 16.691-A, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 135 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262024 Nr: 14260-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 53 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276023 Nr: 4749-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA ME, Daiane 

Cristina de Oliveira Rohden Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 38 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166618 Nr: 9142-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes Lopes Wanderley Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Macária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Cuida-se, protanto, do DECREDTO DE INTERDIÇÃO de 

SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O RELATIVAMENTE INCAPAZ de 

administrar e representar seus bens e demais atos comuns da vida civil, 

como, por exemplo, celebrar negócios jurídicos e contrair matrimônio, 

NOMEANDO-LHE como curadora a sua nora EVANILDES LOPES 

WANDERLEY OLIVEIRA..

Sentença: 1.Cuida-se de Ação de Interdição ajuizada por EVANILDES 

LOPES WANDERLEY OLIVEIRA em face de SEBASTIANA MACÁRIA. 2.A 

requerente afirma que é nora da demandada e que há mais de 20 (vinte) 

anos está prestando os cuidados necessários. Informa que a requerida foi 

acometida com AVC grave e que não fala, não anda e não possui 

conhecimento do que ocorre ao seu redor. Registra que a suplicada 

possui 83 anos de idade e que não há possibilidade de recuperação de 

sua saúde. Anota que seu esposo não possui tempo disponível para 

cuidar da requerida. Requer, em tutela antecipada, a curatela provisória da 

demandada e, ao final, a procedência da pretensão inicial, com a 

decretação da interdição. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

08/14.3.O pedido de antecipação de tutela foi deferido, sendo nomeado 

curador especial para a suplicada, fl. 19. 4.A curadora especial da 

interditanda apresentou contestação por negativa geral (fls. 20). 5.A 

perícia médica foi realizada, fls. 47/48.O autor afirma que foi comprovada 

a restrição sofrida pela parte, requerendo a procedência da ação, fl. 53. 

6.A curadora especial da interditanda pleiteia pela procedência da 

demanda, fl. 54. O Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, com a procedência da ação, fls. 56/58. 7.É O RELATÓRIO. 

DECIDO.8.Na forma do art. 1.767, CC, estão sujeitos à curatela aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. Outrossim, o art. 4º do Código Civil, alterado pela Lei nº. 

13.146/15 considera relativamente incapazes aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem expr imir  sua 

vontade.9.Compulsando os autos, constato que foi comprovada 

aincapacidade relativa da interditanda através do laudo médico de fl. 13, 

pois informa que a requerida possui sequela de AVC e que necessita de 

procurador. O laudo pericial corrobora com as arguições da parte. Para 

enfatizar, transcrevo parte do relatório pericial: Ministério Público: “A 

interditanda apresenta alguma anomalia ou anormalidade psíquica? Em 

caso afirmativo, qual a natureza da moléstia? É de caráter permanente ou 

transitório?” Perito: “Sim, a natureza da moléstia é de natureza psíquica e 

física, visto que, além de encontrar-se destituída de discernimento mental, 

portadora que é de deficiência mental grave, de natureza congênita, tem 

os seus membros afetados por moléstia crônica evolutiva, com 

consequente deformidade física acentuada e irreversível.” Ministério 

Público: “São elas temporárias ou permanentes (quesito 7º)?Perito: 

“Permanente, decorrente de moléstia congênita evolutiva irreversível, sem 

a menor condição de gerir sua pessoa ou bens, totalmente dependente de 

terceiros, pois não fala, não ouve, não deambula e nem se alimenta 

sozinha; possui incontinência urinária e fecal, sempre acamada, cega do 

olho direito e quase totalmente do olho esquerdo.” 10.Portanto, restou 

demonstrada a incapacidade da requerida em realizar os atos da vida civil, 

não podendo, inclusive, administrar seus bens, porquanto não consegue 

falar, ouvir, andar e nem mesmo se alimentar sozinha, sendo totalmente 

dependente de terceiros para as necessidades diárias. 11. Importante 

registrar que a requerente possui legitimidade para exercer o encargo de 

curadora da demandada, conforme o disposto no artigo 747, II, do 

CPC/2015. 12.Portanto, ante a comprovação da incapacidade relativa do 

interditando, a impossibilidade de gerir sua vida civil e constatada a 

legitimidade de a parte autora em exercer o encargo, a procedência do 

pedido é medida que se impõe.13.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com fundamento nos 

artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e art. 755, I, CPC/2015, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da requerida SEBASTIANA MACÁRIA, DECLARANDO-O 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de administrar e representar seus bens e 

demais atos comuns da vida civil, como, por exemplo, celebrar negócios 

jurídicos e contrair matrimônio, NOMEANDO-LHE como curadora a sua 

nora EVANILDES LOPES WANDERLEY OLIVEIRA. 14.Em obediência ao 

disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a 

presente sentença no Registro Civil e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde deverá 

permanecer por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.15.INTIME-SE a curadora 

para prestar compromisso, nos termos do art. 759, I, CPC/2015.16.SEM 

custas.17.Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.18.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.
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Barra do Garças, 30 de julho de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a juntada das informações 

econômico-financeiras às fls. 91/98 e, em cumprimento a decisão de fl. 89, 

impulsiono os presentes autos para intimar novamente o exequente, via 

DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219805 Nr: 2706-05.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulises Nascimento da Cruz

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Em cumprimento a decisão de fl. 101, impulsiono os presentes autos para 

intimar as partes, via DJE, para que no prazo de 15 dias, se manifestem e 

requeiram o que entender cabível quanto ao laudo pericial de fl. 106 e 

verso.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290005 Nr: 12999-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Cabrera Machado de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Às fls. 66/71 o autor opôs embargos de declaração para tão somente 

constar na decisão a vigência “até a efetiva substituição do veículo 

viciado”. Certidão de tempestividade à fl. 72.

 2. Após, os autos vieram-me conclusos.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Com razão o requerente.

5. Assim, com fundamento no art. 1.022, II, CPC/2015, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, pois tempestivos e, via de 

consequência, DOU PROVIMENTO para aclarar o dispositivo da decisão de 

fls. 62/64, o qual passará a constar com a seguinte redação:

“15. Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência, para que a demandada NISSAN DO BRASIL 

AUTOMÓVEIS LTDA, forneça no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo 

reserva ao autor, com as mesmas características e especificidades do 

automóvel novo adquirido, até a substituição do produto viciado (NISSAN 

FRONTIER 2.3 LE AT X4, chassi 3N6BD33B2JK894067, ano 

fabricação/modelo 2018/2018, combustível: diesel, cor cinza – nota fiscal 

de fl. 22).”

6. Permanecem inalterados os demais termos da decisão de fls. 62/64.

 7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 190492 Nr: 10654-66.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayana Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Aparecido Martins Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de assinar e retirar o Termo de Guarda 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233445 Nr: 11580-76.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS, MAdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170249 Nr: 2559-81.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS, LFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196830 Nr: 1703-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 267298 Nr: 17526-92.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT, SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283174 Nr: 8988-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSR, ACLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254309 Nr: 9163-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Silva Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar o Alvará expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226516 Nr: 6773-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Angela Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Gregório dos Santos, 

TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155988 Nr: 8151-77.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Glaucia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Agnelli Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 119/120, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281270 Nr: 7882-91.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elyane Maria Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de assinar o Termo de Inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260824 Nr: 13506-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'arc Lizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adelar Carlos Staszak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Voltaram-me os autos sem manifestação ministerial.

No que tange ao pedido de transferência do gado mencionado na peça de 

fls. 43, indefiro a transferência documental por ora, sem prejuízo de 

decisão futura, tendo em vista que ainda está em trâmite o presente 

procedimento.

Considerando que o gado é bem que poderá se perder se não for 

alienado, além dos poderes legais que advém da nomeação da Sra. Joana 

D'arc como inventariante, autorizo que por ela seja movimentado o gado 

junto aos órgãos de fiscalização, inclusive o INDEA para movimentação em 

nome do espólio.

 O produto da venda dos animais deverá ser revertido ao espólio em conta 

judicial ou utilizado na compra de novos animais, com o fim de manter a 

atividade produtiva até o deslinde do processo sucessório.

Os demais pedidos denominados preliminares serão analisados após a 

oitiva do Ministério Público, que deverá ser colhido imediatamente, art. 626 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 4304-43.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Nonato Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar o Alvará expedido nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225110 Nr: 5954-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genefer Ferreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alairson Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar o Alvará de autorização 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280752 Nr: 7613-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Santos do Rosário, Lidiane Lopes dos santos 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de assinar e retirar o Termo de Guarda 

expedido nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225319 Nr: 6089-88.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino de Souza Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELINO DE SOUZA LIRA, Cpf: 

00580902153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de ADELINO DE SOUZA 

LIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

Predial e Territorial, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 178061 a 178079/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2015

 - Valor Total: R$ 6.161,11 - Valor Atualizado: R$ 6.161,11 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Diante das frustradas tentativas de citação 

das partes requeridas, defiro a citação por edital. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camila Maria Souza 

Cardozo, digitei.

Barra do Garças, 02 de agosto de 2018

Matilde Vieira Castro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288914 Nr: 12367-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LASE, CMdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fortes nas razões ministeriais, intime a requerente para juntar os 

documentos que entender necessários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291693 Nr: 13979-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAS, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 13979-10.2018.811.0004 – Código 291693

Vistos.

Conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, devendo 

acostar ao feito documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido. No caso de a parte autora ser menor 

impúbere, sua capacidade econômica é auferida com base nos 

rendimentos de seu representante legal.

Como preceitua a art. 319, II, na peça exordial devem-se conter 

informações suficientes para individualizar o requerido, entretanto foi 

apresentado apenas o nome e sobrenome do requerido, de forma a 

inviabilizar sua identificação e consequentemente sua citação, sendo 

motivo de inépcia da inicial.

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

petição inicial nos termos retro delineados, inclusive para requerer buscas 

nos sistemas de informação como SIEL-TRE, por exemplo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292074 Nr: 14212-07.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCGFN, TCFMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVGAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Yvanhoe Braga Moura - 

OAB:25325/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14212-07.2018.811.0004 - Código 292074

Vistos.

Recebo a peça exordial, uma vez que estão constantes os seus requisitos 

necessários, previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Concedo o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil.

 Diante da falta de provas acerca das alegações referentes ao Conselho 

Tutelar, OFICIE-SE o órgão mencionado anteriormente, no prazo de 48 
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horas, para que encaminhem-nos todas informações com relação ao 

presente fato.

 No mesmo prazo de 48 horas, DETERMINO que seja realizado estudo 

psicossocial com os pais da criança, com intuito de obter informações 

acerca dos mesmos.

 OFICIE-SE a Polícia Civil, para que enviem todas as informações colhidas 

sobre o referente caso.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 13h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284842 Nr: 9986-56.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 13, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176161 Nr: 10086-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COdAeS, LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilian Rodrigues Da Rocha - 

OAB:24.172/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 115/127, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255943 Nr: 10202-51.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 9.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação DAS PARTES, para manifestarem acerca do laudo de fls. 

168/174, prazo CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188393 Nr: 8994-37.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Crishian Belle Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLON CRISHIAN BELLE DUARTE, Cpf: 

58635378172, Rg: 2.009.504, brasileiro(a), solteiro(a), professor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de MARLON CRISHIAN 

BELLE DUARTE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de I. 

P. T. U. - EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, REFERENTES AO LOTE 11, DA 

QUADRA 36, Nº 705, RUA VALDIR RABELO, CENTRO, BARRA DO 

GARÇAS-MT., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

174650 e 174851/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/09/2014

 - Valor Total: R$2.207,86 - Valor Atualizado: R$2.207,86 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: PROCESSO CÓD. 188393Vistos.Tendo em vista que a 

parte executada não foi encontrada para sua citação pessoal, apesar das 

diligências realizadas, defiro o pedido retro e determino sua citação por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 8º, IV, da Lei 

6.830/80. Após o prazo da citação editalícia, abra-se vista ao autor para 

manifestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 

06 de setembro de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de novembro de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 287932 Nr: 11802-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CÓDIGO: 287932

Vistos.

Diligencie-se a serventia acerca da carta precatória expedida as fls. 85/86 

para a citação do Estado de Mato Grosso, promovendo as devidas 

certificações.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224134 Nr: 5368-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. A. 13 Empreendimentos & Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Comissão Avaliação de Bens 

Imóveis - ITBI de Pontal do Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO CAZERTA 

GABARRA - OAB:304415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282283 Nr: 8457-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Moraes de Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - OAB:20.607, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 ( dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282429 Nr: 8547-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovania da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 110/122 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257046 Nr: 10887-58.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaine Alves Carvalho de Souza Mendonça, Alexandre 

Cesario Alves, Leidiana Duques da Silva, Leidiane Dias de Souza Teixeira, 

Atanael Ribeiro dos Santos, Geslaine Domingos Teixeira, Lucélia Jacinto 

de Lima, Maria Cristina Ribeiro de Oliveira, Leila Aparecida de Oliveira, 

Orlandinete Nogueira da Silva Souza, Ivan da Silva Lima, Leilane Miranda 

Matos, Liene Paniago da Silva, Maria Divina Lima Moraes, Roberto Carlos 

Francisco Rosa, Neivander Morais Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201415 Nr: 4628-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Sena de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236329 Nr: 13666-20.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rildo Vieira Caldeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luisa Alves da Costa - 

OAB:73986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo pericial de fls. 146/151 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200837 Nr: 4291-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Nandes Rocha de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alencar da Silva - 

OAB:9244/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para no prazo de 

15 ( quinze) dias manifestar-se sobre o laudo pericial acostado às fls. 

118/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178269 Nr: 125-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, Manoel Antônio Carreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias informar se houve o pagamento do RPV ( Requisição de 

Pequeno Valor).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191981 Nr: 11695-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Vitor Paulo Rocha Kaminski, Fazenda Pública 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 

12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 
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de 05 (cinco) dias informar se houve o recebimento do RPV( Requisição 

de Pequeno Valor) expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166200 Nr: 8587-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias efetuar à atualização dos cálculos para posterior 

expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270326 Nr: 1234-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enésio Delatore da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 266/273 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174958 Nr: 8530-47.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Agenor Bezerra 

Maia, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Nivaldo Peres de Farias, 

Rubinaldo Maia Abreu, Washington Luiz Ambrozio, Sandra Mara Batista da 

Silva Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, João 

Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO IZAIAS MARIANOS DOS SANTOS FILHO, 

PARA EFETUAR O DEPÓSITO DOS 50% REFERENTE A PERÍCIA EFETUADA 

NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189174 Nr: 9628-33.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Lima Pinheiro, Antônia Monteiro Lima Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA SE AMNIFESTAR ACERCA DO 

PETITÓRIO ACOSTADO ÀS FLS. 961/965.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 286911 Nr: 11176-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionathan dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198946 Nr: 3083-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 198946 2. Dispositivo a) Incluo a relação jurídica 

processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, na sessão extraordinária do dia 04.12.2018 às 

08h30(MT); b) Intimem-se as testemunhas arroladas em fl.245. c) Intime-se 

o réu, pessoalmente; d) Defiro os pedidos constantes nos itens “1”, “2” e 

“3” de fls.246/247; e) Convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, CPP, 

alterado pela Lei 11.689/2008); f) Providencie-se cópia da pronúncia e 

deste relatório aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP); g) Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças, 12.11.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194919 Nr: 477-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 194919

1. Relatório

 Apresentados os autos de cód. 194919, n. 477-09.2015.811.0004, a 

julgamento pelo Eg. Conselho de Sentença, procedeu-se à instrução com 

oitiva da testemunha João Fernandes Rosa, havendo sido dispensada, 

pelas partes, a oitiva da vítima Cleberson Martins Freitas e do PM Heitor 

Pérola.

 Ausente o réu, embora intimado pessoalmente (fl. 167).

 Conforme quesitação, houve condenação em homicídio tentado simples.

 2. Da dosimetria

 Reafirmo posição jurídica de que, ante os princípios do direito penal do 

fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante 

os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima 

ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 

3º, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias 

judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e 

personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais 

referentes ao autor.

 Considerando e os motivos, não restaram comprovados com segurança 

probatório razoável.

 Considerando antecedentes, trata-se de réu primário, ostentando 

somente como anotação criminal esta ação penal.

 Considerando as consequências e a culpabilidade, nada há comprovado 

em desfavor e de extraordinário além do tipo penal, ressaltando-se a 

possibilidade de aferição discricionária das circunstâncias judiciais, desde 

que fundamentada. Neste sentido, TJRS, Ap. Crim. 70013139910, 7ª Câm. 

Crim., Des. Rel. Marcelo Bandeira Pereira, d.j. 23.03.06:

 “FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA. PENA-BASE. MULTA.
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 Na fixação da pena-base, valendo-se das circunstâncias ditas judiciais, 

deve o julgador levar em conta tudo o que os autos oferecerem para 

correta individualização da sanção, estabelecendo juízos de certo modo 

discricionários, a partir de suas máximas de experiência pessoal. 

Inexigível, assim, para positivação de personalidade com traços 

anti-sociais, que emerge dos alentados antecedentes, perícia própria. 

Redução, no caso, da pena-base fixada na sentença.

A pena pecuniária, prevista cumulativamente no tipo penal, não tem como 

ser dispensada pelo juiz na sentença condenatória. Pena que não ofende 

princípio constitucional algum.

Extensão da decisão ao co-réu não-apelante, para o qual tecidas as 

mesmas ponderações que justificaram a pena imposta ao apelante, com a 

distinção, ainda, de que não ostentava antecedentes.

Por maioria deram parcial provimento ao apelo para redução das penas 

privativas de liberdade e pecuniária. Decisão estendida a réu 

não-apelante”. (grifos nossos)

 No mesmo sentido, STF, HC 116531, d.j. 28.05.2013:

 EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.CAUSA DE AUMENTO DE 

PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL 

DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS 

DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa 

discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos 

esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação 

da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das 

provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria 

das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da 

constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de 

eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de 

aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente 

à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da 

pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias 

anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a 

fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, 

salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da 

pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais 

brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por 

restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, 

e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado

 Considerando as circunstâncias, decorre do modo de execução a 

gravidade em concreto do fato, exposta no laudo pericial: “periciando 

vítima de agressão por arma branca, com penetração na cavidade 

abdominal e lesão nas vísceras ocas, intestino delgado e cólon. Essas 

lesões causam intenso sangramento e em caso de sobrevida, peritonite e 

infecção, caso não tivessem sido tratadas cirurgicamente, caracterizando, 

assim, perigo de vida. Faz-se necessário aguardar um ano transcorrido do 

feito para responder os quesitos 6 e 7.” (fl. 97) Ainda, no histórico, contido 

no laudo mencionado, relata-se que houve exteriorização do epíplon.

 A gravidade empírica do fato justifica o aumento da pena base. Porém, 

como esta gravidade também está inserida na análise de aproximação da 

execução à consumação, acarretará, para evitar bis in idem, impacto 

dosimétrico somente na terceira fase do cálculo de pena. Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

SIMPLES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA 

APLICAÇÃO DA PENA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. Na primeira fase de 

fixação da pena (art. 59 do CP), merece confirmação o fato de que o réu 

ostenta maus antecedentes, ao passo que é afastada a desfavorabilidade 

das circunstâncias do delito, pois o argumento utilizado na origem serve 

para influenciar de modo direto na terceira fase, na qual se opera a 

redução mínima justamente em função da aproximação do resultado letal; a 

consideração dúplice da mesma circunstância em fases distintas revela 

verdadeiro bis in idem. Redimensionada a basilar para 06 (seis) anos e 06 

(seis) meses de reclusão. Incontroversa a reincidência do réu e o 

aumento de pena em 01 (um) ano. Na terceira fase do cálculo penal, a 

fração aplicável de redução de pena pela forma tentada do delito, 

ampara-se na gravidade do dano causado e no iter criminis percorrido 

pelo agente; o réu esgotou os meios de execução ao desferir tiros na 

vítima, apenas não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias 

à sua vontade. Assim, em se tratando de tentativa cruenta em que a 

vítima, inclusive, sofreu risco de morte, a confirmação da fração de 1/3 

(um terço) é medida imperativa. A pena final é reconduzida para 05(cinco) 

anos de reclusão. O réu dará início ao cumprimento da reprimenda em 

regime fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP). RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70077074326, Segunda Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, 

Julgado em 28/06/2018)

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto 

dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento 

instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a 

pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

 PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, C.C., ART. 71, DO 

CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPORTAMENTO 

NEUTRO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. (3) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, 

em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 

indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de 

acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento 

envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, 

vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, 

rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial 

neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes).

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de 

reduzir a pena da paciente Adrielly da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, e a 

reprimenda do paciente Mirosmar da Silva Salustiano para 6 (seis) anos, 2 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, 

mantidos os demais termos da sentença e

do acórdão.

 Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para 

a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena 

base em 6 (seis) anos, de reclusão.

 Houve confissão parcial e qualificada, em Plenário. Atribuo efeito 

probatório e dosimétrico à confissão, segundo a Súmula 545/STJ. Porém, 

não diminuo a pena, em razão da Súmula 231/STJ.

 Não há outras atenuantes, específicas ou genéricas.

 Inexistem agravantes.

 Inexistem causas de aumento.

 Presente a causa de diminuição, prevista na parte geral do Código Penal, 

no art. 14, inc. II, CP. Utilizando-se o critério objetivista da proximidade da 

execução à consumação, verifica-se que houve perigo de morte, descrito 

pelos seguintes vetores fáticos: “periciando vítima de agressão por arma 

branca, com penetração na cavidade abdominal e lesão nas vísceras 

ocas, intestino delgado e cólon. Essas lesões causam intenso 

sangramento e em caso de sobrevida, peritonite e infecção, caso não 

tivessem sido tratadas cirurgicamente, caracterizando, assim, perigo de 

vida. Faz-se necessário aguardar um ano transcorrido do feito para 

responder os quesitos 6 e 7.”

 No histórico, contido no laudo mencionado, relata-se que houve 

exteriorização do epíplon.

 O perigo de morte, conforme discriminado acima, justifica concluir ter 

havido proximidade da execução à consumação. Por isso, a diminuição da 

pena deve ser a mínima, ou seja, 1/3, perfazendo, portanto, a pena 

definitiva em 04 (quatro) anos, de reclusão.

 Do regime

 Ante a quantidade da pena, o regime inicialmente deve ser o aberto (art. 

33, § 2º, alínea `a’, CP).

 Pelo critério da quantidade da pena e o regime aberto, não interfere a 

regra do art. 387, § 2º, CPP, incluído pela Lei 12.736/12.

 3. Dispositivo

a) condenado o réu nas sanções do art. 121, caput, CP, na modalidade do 

art. 14, inc. II, CP, aplico-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em 

regime inicial aberto;

b) Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. 

III, CF/88), confeccione-se guia de execução definitiva;

d) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50, c/c art. 98, Código de Processo Civil);
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e) Intime-se pessoalmente o réu;

f) Publicação na forma do art. 493, CPP.

 Barra do Garças, 12.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 186274 Nr: 7284-79.2014.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Sousa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:GO 40.676

 Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 289044 Nr: 12440-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firmino César da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 289044

 Em atenção ao Ofício Circular nº 336/2018, referente ao Multirão da 

Semanda da Justiça pela paz em casa, antecipo a audiência de instrução 

e julgamento para o dia 29.11.2018, às 13h15min.

 Barra do Garças, 13.11.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 291345 Nr: 13800-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadisley Menezes Silva, Izis Ariel Souza, 

Wedislayne Menezes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Em 13.11.2018, às 16h00min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e a Advogada Silvana Paula Gomes 

(OAB/GO-37.682). Presente o flagrado. Realizada a custódia. Registrada a 

presença do acadêmico de direito Gustavo Machado de Souza. Após, em 

áudio, o MM. Juiz decidiu: “1. Devolvo a liberdade às flagradas, 

condicionada ao recolhimento domiciliar noturno mediante monitoramento 

eletrônico, das 20hrs às 06hrs (MT), estendendo essa decisão ao 

flagrado Wadislay Menezes Silva. 2. Comunique-se a prisão da flagrada 

Izis Ariel Souza nos autos de código 515724, que tramita na Sétima Vara 

Criminal de Cuiabá – MT. 3. Comunique-se a prisão de Wedislayne 

Menezes Silva aos autos de código 286171/1°Vara Criminal. 4. Expeça-se 

alvará de soltura à todos os flagrados, intimando-os para instalarem o 

aparelho de monitoramento eletrônico.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251038 Nr: 7009-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Marques Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO RAIMUNDO DE 

JESUS - OAB:45756

 Ante o exposto:a)Envie-se ao Juízo da Vara Criminal de Eunápolis/BA, 

conforme endereço eletrônico informado por aquele juízo, qual seja “1ª 

Vara Crime, Júri, Infância e Juventude e Execuções Penais da Comarca de 

Eunápolis (TJBA)” os seguintes documentos: 1) cópia do mandado de 

prisão cumprido (fls.03/04); 2) cópia do mandado de intimação de fl.78, 

acompanhado de certidão de fl.79.b)Cumpra-se, com urgência.Barra do 

Garças, 08.11.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 9488-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Vitor de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:13217/MT

 Decisão

Autos cód.284034

1. A suspensão do prazo prescricional, por força do art. 366, CPP, de 

16.08.2007 até 03.12.2015, conforme se observa da sentença (fls. 

23-26), impede a prescrição retroativa.

 2. Designo audiência admonitória para 12.12.2018, às 14:00 horas (MT).

 3. Intime-se.

 Barra do Garças, 19.09.2018

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias, Elielmo Elias da Silva 

Hussein, Luiz Antonio Silva Magalhães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Ramon Honda Silva - OAB:23916/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar as alegações finais nos autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012411-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para manifestar acerca da penhora 

realizada nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO C M DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO(A))

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011352-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECIMAR MOURA DA SILVA 00377893170 (EXECUTADO)

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012345-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A 

(REQUERIDO)

BB SEGUROS - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 8012345-42.2015.811.0004 Pólo ativo: MARCOS AURELIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Pólo passivo: BB SEGUROS - BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamante, alegando OMISSAO em face da decisão que 

recebeu o Recurso Inominado apresentado pela parte Reclamada, em que 

ficou de ser analisado sobre a expedição do alvará e nada foi 

mencionado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, verifico que a própria Reclamada que impetrou o Recurso 

Inominado, depositou aos autos o valor para que o próprio autor pudesse 

cumprir a obrigação de quitação do veículo em discussão nestes autos. 

Assim, verifico que não há empecilho para expedição do alvará, sendo 

certo que o autor é ciente que não existirá mais obrigação de quitação por 

nenhuma reclamada, cabendo ao mesmo proceder a quitação diretamente 

com o Banco. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, determinando a secretária 

que: b) Expeça-se o alvará em favor da parte autora. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011986-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SOUSA MORAES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, haja vista o trânsito em julgado do acórdão da Turma 

Recursal confirmando a sentença procedente nos autos, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001979-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO LEITE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 29/01/2019 Hora: 12:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO LEITE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 15:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 196,77 (Cento e noventa e seis reais e setenta e sete 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 16503544), requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 30/01/2019 Hora: 12:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARRAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000351-34.2018.811.0004 Pólo Ativo: RICARDO DA SILVA 

DOURADO Pólo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN ALVES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 15:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000735-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: TELMA MOREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDOMILTO TAVEIRA MENEZES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 17:00/MT (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA IVONE RECH (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 17:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANA ALBERTO DE MATOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012063-77.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ARAUJO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002089-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANDERSON PIRES 

ALVES Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALBEM LUCIO BRAGA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 19/12/2018 Hora: 13:40 , (Horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo.BEM COMO DA LIMINAR 

DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALENA LORENI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 187,40 (Cento e oitenta e sete reais e quarenta 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS VILELA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GABRIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR ALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 22/01/2019 Hora: 17:40, (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NERCY PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000335-80.2018.811.0004 Pólo Ativo: NERCY PEREIRA 

CAMPOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 269316 Nr: 532-52.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leifa Daihany Ribeiro Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANDANHA 

FARIAS - OAB:

 DECISÃOCódigo: 269316Vistos.Processual Penal jungido do art. 92, da Lei 

9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, 

DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos em tela, devendo 

a Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o 

que somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta 

decisão.10.Ciência ao Ministério Público. 11.Sem custas, consoante dicção 

dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.12.Expeça-se o 

necessário.13.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 09 de outubro de 

2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278262 Nr: 6221-77.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waine Veloso da Silva Comiran, Dalmir Comiran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17.744/MT

 4.Nessas razões, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995, Enunciado 117 do FONAJE e art. 107, incisos IV e V, do 

Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).5.Após o trânsito 

em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. 6.Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995. 7.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 25 de outubro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 208089 Nr: 8387-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marques de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417

 SENTENÇA

Código: 208089

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Paulo Marques de Barros, do crime de ameaça, 

tipificado no art. 147 do Código Penal.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas (fls. 26-verso), razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 

89, § 5º, da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 
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com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264672 Nr: 15954-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARROS ALVES LIMA 

- OAB:16.747/MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato JOSÉ 

ESTEVAM ALVES FILHO, na pessoa da seu advogado Dr SERGIO 

BARROS ALVES LIMA para comparecer a audiência preliminar designada 

para o dia 24 janeiro de 2019, às 16h15min (horário de Cuiabá-MT).Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267984 Nr: 17999-78.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsinomar Maciel Gonçalves, Nasseri Davi 

Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato e vítima 

EDSINOMAR MACIEL GONÇALVES, na pessoa de seu advogado Dr. 

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR para comparecer a audiência de 

recebimento de queixa-crime designada para o dia 05 de 

dezembro15h30min de 2018, às 14h45min (horário de Cuiabá-MT).Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 288070 Nr: 11897-06.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogado para comparecer na audiência preliminar para o 

dia 29 de novembro de 2018, às 14h45min (horário de Cuiabá-MT).Eu , 

Bartira Maria de Carvalho Rubert

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 254087 Nr: 9012-53.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Graziane Delmondes, Lazaro Carlos 

Macedo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17.744/MT, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato LÁZARO 

CARLOS MACEDO JUNIOR, na pessoa da sua advogada Drª RENATA 

BEATRIZ BILEGO para comparecer a audiência preliminar designada para 

o dia 29 de novembro de 2018, às 13h00min (horário de Cuiabá-MT).Eu, 

______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 281276 Nr: 7887-16.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Chaves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nohana Moraes de Oliveira - 

OAB:GO 47.203

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato CLEYTON 

CHAVES DE OLIVEIRA, na pessoa da sua advogada Drª NOHANA 

MORAES DE OLIVEIRA para comparecer a audiência preliminar designada 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá-MT).Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e 

assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 187429 Nr: 8233-06.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Domingues da 

Luz - OAB:5.021

 DESPACHO

Cód.: 187429

Vistos.

1. INTIME-SE a defesa para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente as 

alegações finais.

2. Intime-se.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 86/2018-DF

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que a servidora JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE, 

Gestora Judiciária, lotada nesta na 4ª Vara desta Comarca, matrícula nº 

24309, irá usufruir 20(vinte) dias de férias, a partir de 26/11 a 15/12/2018.

 RESOLVE

 DESIGNAR a servidora ANA VERONICA BISINOTO ROJAS, Analista 

Judiciário, matricula 32685, para exercer as funções do cargo de Gestor 

Judiciário em Substituição na serventia da 4ª Vara desta Comarca, 

20(vinte) dias a partir de 26/11 a 15/12/2018, em razão da titular estar 

usufruindo férias .

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 14 de novembro de 2018.

 HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004516-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BENEVIDES CASTRILLON (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CASTRILLON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004516-21.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

BENEVIDES CASTRILLON INVENTARIADO: ALFREDO CASTRILLON Vistos 

etc. Intime-se a inventariante, pessoalmente, para acostar aos autos as 

primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

20 (vinte) dias. Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente 

certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 

14 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005312-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005312-12.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUDITH DA SILVA LEITE Vistos 

etc. Admito a emenda a inicial e determino a retificação dos autos para 

inventário. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Nomeio como inventariante a requerente, 

que prestará compromisso em cinco (05) dias, e declarações, com valor 

dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 

620). Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da localização 

do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores da 

avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar 

prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 

Havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 14 de novembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001967-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. P. (REQUERIDO)

S. F. P. (REQUERIDO)

R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001967-38.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VALDIRENE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: SAMUEL FERREIRA PEREIRA, ROSEANE DA SILVA, 

MARCOS VINICIUS DA SILVA PEREIRA Vistos etc. Defiro o pedido de 

estudo formulado pelo Ministério Público e determino a intimação da equipe 

técnica do Juízo para realização na residência da requerente no prazo de 

15 (quinze) dias. Com a juntada do estudo, intime-se a requerente para 

manifestação e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para a mesma finalidade. Após, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 21 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005617-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005617-30.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GESNE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: EDILAINE DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda 

proposta por Gesne José da Silva, em favor da criança Rafaela de Souza 

Silva, em desfavor de Edilaine de Souza, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que é genitor da 

infante Rafaela, hoje com 07 (sete) anos de idade. Relata nos autos que, 

durante os três primeiros anos de vida, a filha morou com a mãe, sempre 

recebendo a assistência do genitor, após, passou a morar com o pai, ora 

Requerente, tendo em vista a mudança de cidade daquela, sob a alegação 

de não mais ter condições de cuidar da menina. Prossegue relatando que, 

após 01 (um) ano, a genitora retornou à cidade e, sem motivo relevante, 

quis retomar os cuidados da filha, tirando-a da escola nas vésperas do 

seu aniversário de 04 (quatro) anos. Um ano depois, mais uma vez, a 

Requerida decidiu que não tinha condições de criar a filha e a devolveu 

para o pai, que há 02 (dois) anos vem lhe dando todo suporte financeiro e 

emocional. Conta, ainda, que após esse período, a Requerida vem falando 

novamente em levar a filha para morar consigo em Cuiabá, o que lhe 

causa preocupação, tendo em vista que a mesma tem pouco grau de 

escolaridade, ganha um salário de aproximadamente R$1.000,00 (mil 

reais), gerando um padrão de vida abaixo do que a menor tem, bem como 

tal mudança causará confusão à menor. Recebida a inicial e deferida a 

tutela de urgência para concessão da guarda provisória de Rafaela de 

Souza Silva ao requerente (ID 9917495). Ademais, compulsando aos 

presentes autos, observa-se que a requerida apesar de citada e intimada 

para comparecer à audiência de conciliação e mediação, não compareceu 

e deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de resposta 

conforme certificado nos autos (ID 12248953). Realizado estudo 

psicossocial na residência de ambas as partes, foi constatado que a 

criança possui carinho e afeto por ambos os genitores e deseja conviver 

mais com a requerida (ID 4958062). Em manifestação, a representante do 

Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na 

exordial, concedendo-se a guarda definitiva ao requerente Gesne Jose da 

Silva e regulamentado o direito de visitas da requerida (ID 13964215). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que a requerida Edilaine de Souza, 

apesar de devidamente citada e intimada, não apresentou resposta, 

decreto sua revelia e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Compulsando os autos, observo que, atualmente, a criança se encontra 

sob os cuidados do requerente, bem como verifica-se que o estudo 

psicossocial informa que o genitor está fornecendo o necessário quanto à 

sua boa formação, saúde e educação. Outrossim, consigno que, após a 

propositura da presente ação de guarda, não veio aos autos qualquer 

notícia que pudesse desabonar a conduta do requerente. Registre-se, 

ainda, que a concessão da guarda definitiva ora pretendida não implicará 

prejuízos a criança ou a sua genitora, posto que, caso sejam alteradas as 

condições atuais de seu desenvolvimento, a guarda poderá ser 

modificada, observando-se os exclusivos interesses da criança, diante da 

inexistência de coisa julgada. Acerca da matéria, já se decidiu: “A 

concessão da guarda, provisória ou definitiva, não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor e desde que não 

tenham sido cumpridas as obrigações pelo seu guardião” (RT 637/52 e 

596/262). Outrossim, fixo o direito de convivência a requerida, que poderá 

ser exercido em finais de semana alternados, a partir das 17h00min da 

sexta-feira e devolvendo-a às 17h00min do domingo, bem como durante 

metade das férias escolares e durante as festividades de natal e ano 

novo, sempre de forma alternada. Diante do exposto e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de 
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conceder a guarda definitiva da criança Rafaela de Souza Silva ao 

requerente Gesne Jose da Silva, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Confirmo a tutela de urgência deferida nos autos. Custas pela parte 

autora. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 14 de novembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18000 Nr: 2604-02.2001.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZIA FERREIRA MENDES, JOAQUINA MENDES DE 

ALMEIDA, FÁTIMA DO ROSÁRIO FERREIRA MENDES, GEORGINA MENDES 

ARRUDA, LAERTE BERTOLDO DE ARRUDA, NATALINA MENDES PORTO, 

ROSA MARIA MENDES CARDOSO, ANTONIO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vitsos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão às 

peticionantes (fls. 62/64), razão pela qual determino seja retificado o 

formal de partilha expedido nos autos, para que a averbação do imóvel em 

voga seja feita tão somente em nome das herdeiras Georgina Mendes de 

Arruda, Natalina Mendes Porto e Fátima do Rosário Mendes Castrillon, 

conforme dispõe o plano de partilha homologado.

Após, seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, para 

que seja devidamente realizada a averbação, nos moldes do referido 

plano de partilha.

Não sendo nada mais requerido, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159530 Nr: 7295-39.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCT, JCT, CCTDA, EJMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de Arrolamento Sumário dos 

bens deixados pelo falecimento de Paulo Toni, sendo nomeada 

inventariante a Sra. Sonia Castela Toni.

Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (fls. 

05/10 e 67/69).

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD e informe de 

isenção do seu recolhimento (fls. 46/49).

A inventariante requereu a exclusão do imóvel registrado sob a matrícula 

n.º 31.126, Livro n.º 2, fls. 01 do RGI da comarca de Assis/SP haja vista 

que já fora objeto de inventário perante o juízo da 3º Vara de Assis/SP.

 Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (fls. 71, 81 e 90).

Diante do exposto, admito a retificação do plano de partilha (fls. 83/84) 

para excluir o bem supramencionado e com fulcro no artigo 659 do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO para que produza os devidos e legais 

efeitos a partilha (fls. 67/69), relativa aos bens deixados pelo falecimento 

de Paulo Toni, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros.

 Transitada em julgado, expeça-se o respectivo formal de partilha.

 Intimem-se.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192452 Nr: 9848-88.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS, VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder a guarda da criança Héctor 

Gabriel Silva Brum a requerente Lucilene Maria da Silva e extingo o 

processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Termo de Guarda Definitiva.Sem custas, haja vista que a 

requerente ébeneficiária da justiça gratuita.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103417 Nr: 8516-62.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se............................

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183925 Nr: 4603-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCT, LCT, LCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) para 

retirar na Secretaria da Primeira Vara a petição de fls. 354 e proceda-se à 

distribuição por dependência ao presente, como determinado na decisão 

de fls. 390/392.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 60631 Nr: 6907-83.2006.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDA, CMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774/TO

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 
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CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 266.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179924 Nr: 2217-93.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, RRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente manifestar sobre 

o cumprimento do acordo pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 242621 Nr: 9610-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CC, NCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CRISTINA DOS SANTOS 

- OAB:412.132, JERONIMO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR - OAB:310701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora 

pretende a Adoção Plena das crianças Fernanda Heloá Souza e Vitor 

Pietro Pereira Rieira.

Contudo, a parte autora não juntou nos autos cópia da sentença em que 

foi decidida a destituição do poder familiar em desfavor da genitora dos 

menores, constando apenas a da irmã dos mesmos, a criança Sophia 

Souza (fls. 22/23).

Dessa maneira, intime-se a parte autora para emendar a exordial para que 

junte aos autos, cópia da referida sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 26083 Nr: 1887-19.2003.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA CAROLINY PIRAN AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON AMARAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado AMAURI MUNIZ RIBEIRO do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 231322 Nr: 1960-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

231322 §!8.7¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS DIAS

AUTOS N.º 1960-63.2018.811.0006

 ESPÉCIE: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE CÁCERES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO:TERCEIROS INTERESSADOS

 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 

dos termos da ação, consoante decisão abaixo transcrita, para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, manifestar nos autos.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de incidente processual oriundo da 

Subseção Judiciária de Cáceres referente a inquérito policial para apurar a 

ocorrência do crime de sonegação fiscal, tendo sido remetido o feito a 

este Juízo. Consta dos autos que a Polícia Federal apreendeu, no 

aeroporto de Congonhas/SP, a quantia de R$ 50.990,00 (cinquenta mil, 

novecentos e noventa reais), em poder de Durcidio Benedito da Silva, 

quando efetuava conexão com destino a Cuiabá. Em razão da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, o Juízo federal determinou o arquivamento 

do inquérito policial e, ante o indeferimento dos pedidos de restituição de 

coisa apreendida, em razão da ausência de comprovação de quem seja o 

real proprietário da quantia apreendida, os autos foram remetidos ao Juízo 

de ausentes.

DECISÃO/DESPACHO: [...] É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que 

o Juízo federal em que tramitou o inquérito policial indeferiu os diversos 

pedidos de restituição de coisa apreendida, tendo em vista não ter sido 

suficientemente comprovada a propriedade da quantia apreendida (fls. 

200/201, 205/206 e 214/215). Portanto, entendo que o presente feito deve 

tramitar consoante procedimento previsto no artigo 746 do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, expeça-se edital que deverá ser publicado 

no DJE e demais meios de praxe, noticiando acerca da apreensão do 

valor, para que seu legítimo dono ou possuidor o reclame, com prazo de 

30 (trinta) dias. Em nada sendo requerido, à conclusão. Outrossim, 

proceda-se ao necessário para a vinculação do numerário apreendido, 

que se encontra depositado na Caixa Econômica Federal (fls. 46), a este 

Juízo. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Matsumoto 

Kitada, estagiário., digitei.

Cáceres - MT, 13 de novembro de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 8702 Nr: 8132-75.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Alimentos proposta por Maria Celestina da Silva Filha 

em face de Jurandir Souza Santos, todos qualificados nos autos.

Às fls.63/64 a parte autora requereu que este juízo à nomeie como 

curadora de seu filho Aldo Silva Santos por ser portador de Retardo do 

Desenvolvimento Neuropsicomotor, apresentando alienação mental, em 

face da necessidade de ter determinado em juízo a interdição do filho para 

fins de continuar recebendo o benefício deixado pelo de cujus e pai de 

Aldo, Jurandir Souza Santos junto ao Exército Militar Brasileiro.

É o relatório. Decido.

Deixo de Analisar os pedidos formulados em fls.63/64, tendo em vista que 

tal pleito não se coaduna com o mérito do presente feito, bem como 

exaurimento da tutela jurisdicional.

Portanto, deverá a parte autora, caso pretenda, ingressar com ação 

própria.

Em nada sendo requerido, desde já determino o retorno dos autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 192206 Nr: 9659-13.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE CRISTINA FERREIRA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Oficie-se a fonte pagadora 

do requerente para que sejam cessados os descontos em folha de 

pagamento deste.Sem custas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

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

necessárias.Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005012-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULSANGELA LEAL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte apelante/autora é tempestiva (ID 16519868). Com 

efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte 

apelada/requerida, na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, 

apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005186-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ANDRADE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA PEREIRA DO VAL (RÉU)

ELEXANDRO DE JESUS MATOSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005186-93.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

AVELINO ANDRADE DE SOUZA RÉU: LUCIMARA PEREIRA DO VAL, 

ELEXANDRO DE JESUS MATOSO 1 - Tendo em vista o informado no id. 

14761993, INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, sob pena de 

extinção. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006389-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DE SOUZA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006390-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EROS TIRELLI FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 
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designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000169-42.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG 1 - INTIME-SE a parte 

requerente para que, caso queira, apresente réplica no prazo de 15 

(quinze) dias. 2 – Na sequência, INTIMEM-SE as partes, sobretudo a parte 

autora, para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando detalhadamente a pertinência para cada meio 

probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 - CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004022-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ADVOGADO/ EXEQUENTE MANIFESTAR Impulsiono os autos 

para intimar a parte executada, na pessoa de seu Advogado, para 

manifestar-se acerca do id: 143778552, no prazo legal. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001693-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIRA DELUQUE LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, 

conforme cálculo acostado ao feito (Id: 14766879), sob pena da adoção 

das providências prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018 Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000891-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON ESTACIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, 

conforme cálculo acostado ao feito (Id: 14770237), sob pena da adoção 

das providências prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018 Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000119-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BOAVENTURA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA FORNECER 

DADOS BANCÁRIOS EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO Diante da 

notícia do adimplemento espontâneo (ID 15414941) Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste no feito, notadamente fornecendo 

ao Juízo, para fins de expedição de Alvará Eletrônico os dados bancários 

da titularidade de seu cliente ou do causídico constituído desde que tenha 

poderes para receber e dar quitação quanto ao objeto da demanda. 

Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002301-72.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE VITAL DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 1 - Tendo em vista o depósito voluntário no id. 

15875871, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste acerca do valor depositado, sob pena de concordância 

tácita. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 13 de 

novembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006392-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ADENILSON APARECIDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004687-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LECILDA SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA MATOS (RÉU)

ALTAIR FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ANTÔNIO CARLOS TRINDADE ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004687-12.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

LECILDA SOUZA DE LIMA RÉU: ALTAIR FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTÔNIO CARLOS TRINDADE ROCHA, ROSANGELA DE OLIVEIRA 

MATOS 1 - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo impostergável de 05 

(cinco) dias, informem aos autos quais são as diligências pretendidas no 

termo de sessão de id. 15339311, tendo em vista que no referido 

documento não está especificado quais seriam as tais atos a serem 

realizados. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

TIFANNY EVELIZE ARAUJO OAB - PR63600 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000178-04.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS REQUERIDO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Compulsando os autos bem como em 

consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verifica-se que a parte requerente 

não efetuou o pagamento da última parcela referente às custas e taxa. 1 - 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste 

aos autos o comprovante de pagamento da última parcela das custas e 

taxa, sob pena de extinção do feito. 2 - Após, CONCLUSOS. 3 - 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002639-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002639-80.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES SEVERINO BARBOSA EXECUTADO: 

HELOISA BRANT FREIRE BARBOSA 1 - INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca dos bens 

indicados à penhora, bem como da possibilidade de conciliação. 2 - Após, 

CONCLUSOS. 3 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001725-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE GUTERRES RUBBO (RÉU)

CLAUDINO RUBBO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001725-50.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: CLAUDINO RUBBO, EDITE 
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GUTERRES RUBBO 1 – De início, diante da petição de ID n. 14006475, este 

Juízo DEFERE a expedição de carta precatória para a citação da parte 

requerida, no endereço indicado. 2 – INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, retirar a 

Carta Precatória e protocolizá-la, sob pena de extinção ou arquivamento. 

Após deverá acostar aos autos o comprovante da distribuição na 

Comarca indicada no documento. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PAULO DOS SANTOS (RÉU)

BENEDITO DOS SANTOS E SILVA (RÉU)

FABIO CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

EDIVALDO DA SILVA CONRADO (RÉU)

WILSON FRASE DA SILVA (RÉU)

RONIER MARQUES DE ARRUDA (RÉU)

RUBENS GALVAO BARBOSA (RÉU)

NORTE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (RÉU)

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS (RÉU)

DEMETRIO DA GUIA ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001304-60.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA GOMES RÉU: NORTE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME, 

ANGELO MAXIMO DE ALMEIDA CAMPOS, FABIO CARLOS DOS SANTOS, 

EDIVALDO DA SILVA CONRADO, BENEDITO DOS SANTOS E SILVA, 

BENEDITO PAULO DOS SANTOS, RUBENS GALVAO BARBOSA, RONIER 

MARQUES DE ARRUDA, WILSON FRASE DA SILVA, DEMETRIO DA GUIA 

ALMEIDA 1 – CERTIFIQUE-SE o cumprimento e a devolução das cartas de 

citação de id. 13006619 13016276. 2 – Em caso de não cumprimento, 

REITERE-SE a sua expedição. 3 – No mais, diante das certidões negativas 

de id. 13040192 e id. 13311395, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o endereço atualizado dos aludidos réus para 

citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 4 – 

Decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, retornem os autos 

CONCLUSOS. 5 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 (...)Diante do exposto, diante da falta de interesse processual, pela 

inadequação da via eleita, este Juízo JULGA EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.CONDENA-SE a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e registros de estilo.Cáceres/MT, 02 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Autos n. 186-03.2015.811.0006 (Código: 176555)

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A, alegando que a sentença de fls. 185/187 fora 

omissa, uma vez que não houve a condenação da parte embargante nos 

honorários de sucumbência.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que na sentença de fls. 

185/187 constou a condenação da parte embargante ao pagamento das 

verbas sucumbenciais. Logo, não se depara com a omissão prevista no 

art. 1.022 do CPC.

 Ocorre que, no sistema Apolo, fora equivocadamente lançada sentença 

com conteúdo diverso, o que deverá ser prontamente corrigido.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Por oportuno, considerando o equívoco no lançamento da sentença, 

DETERMINA-SE o cancelamento do andamento inserido no dia 04/10/2018, 

no sistema Apolo e, por conseguinte, PROMOVA-SE o lançamento da 

sentença de fls. 185/187, publicando-se novamente o seu conteúdo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196625 Nr: 1461-50.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Autos n. 1461-50.2016.811.0006 (Código: 196625)

SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório - 

DPVAT ajuizada por FERNANDO AUGUSTO em face de SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIOS - DPVAT, ambos qualificados na inicial.

 Conforme se extrai da certidão de fl. 160 a parte autora desde abril de 

2016 não se manifesta nos autos, portanto, transcorridos mais de 2 (dois) 

anos, sendo que também não compareceu na audiência de conciliação 

designada, tampouco nas perícias médicas marcadas, demonstrando 

assim sua inércia.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. A requerente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que a requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 
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pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo, suspensas por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma 

vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159105 Nr: 6844-14.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE HELENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUTOR RESOLVE REPAROS E REFORMAS, 

ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, LUIS FELIPE LEMES 

ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA MARTINS DE 

F.BASCOVIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14.008/MT, DANILO VITOR MARTINS CUNHA - 

OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Código n. 159105

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE integralmente o despacho proferido às fls. 196.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135652 Nr: 4759-26.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS NOVAKC, MARCIAL NOVAKC, TERCIO 

NOVACK, HELVIA NOVACK, MARLEI NOVAKC, FRANCISCO CARLOS 

NOVAKC, NELVECIO NOVAKC, MARCOS NOVAKC, REGMA NOVAKC 

LOCATE, MARCIA NOVAKC DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118685, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETO - OAB:12363 SP

 Código: 135652

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls.458/470, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

LUZIA MARTINS NOVAKC, MARCIAL NOVAKC, TÉRCIO NOVAKC, HELVIA 

NOVAKC, MARLEI NOVAKC, FRANCISCO CARLOS NOVAKC, MARCOS 

NOVAKC, NELVECIO NOVAKC, REGMA NOVAKC LOCATE, MÁRCIA 

NOVAKC DA SILVA, e como executado EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149031 Nr: 7620-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERNANDES GOMES, GISLENE GOMES 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 Código n. 149031

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 233/236, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como exequente Wagner Leite da Costa Pinto e como 

executada UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153715 Nr: 1038-95.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEECDMPC, HMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, CLAUDIA MIKI TANITA - OAB:15.018, 

NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 153715

 DECISÃO

1 – Tendo em vista o pedido da exequente para consulta via RENAJUD de 

um veículo que está em posse da executada, conforme “item 4” da petição 

de fls. 83/85, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome da 

parte executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 
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efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147734 Nr: 6113-52.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO VERDE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, 

S.F.TORRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE M. MINERVNI DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.872, SOLANGE SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Código: 147734

DECISÃO

1 – Considerando a decisão de fl. 115 que determinou a penhora nos 

rendimentos líquidos do executado em 30% até a satisfação da dívida, 

bem como os documentos de fls. 134/136 que informou o depósito judicial 

do valor penhorado, DEFERE-SE o pedido da parte exequente à fl. 138 e 

autoriza a expedição de alvará conforme requerido.

2 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157718 Nr: 5428-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 157718

DESPACHO

1 – Tendo em vista o fornecimento do CPF do executado, pela parte 

exequente (fls. 182), CUMPRA-SE a decisão de fl. 179 para realização da 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5156-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, FAVIO MACHADO 

VIEIRA, NEIVA KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 100064

DESPACHO

1 – Tendo em vista a petição da parte autora de fls. 147/147-verso, 

OFICIE-SE o departamento de Conta Única do TJMT para que no prazo de 

15(quinze) dias se manifeste quanto ao cumprimento da transferência dos 

valores bloqueados via BACENJUD (fl. 106/111) para a conta bancária da 

parte autora informada à fl. 140/140-verso.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar o que entender de 

direito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 5157-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG DE ALQUINO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 136002

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da ré 

restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço do 

executado pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 183/183-verso para que se expeça edital de 

citação da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) 

dias, para citação da parte requerida FG DE ALQUINO – ME, seguindo-se à 

risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4921 Nr: 239-19.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - OAB:7632

 (...)Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.Custas e honorários como acordado.Tendo em vista os poderes 

especiais outorgados no instrumento de mandato encartado à fl. 384 e 

com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente e, por conseguinte, autoriza a expedição 

do alvará em nome do causídico na forma requerida na “cláusula 3.3.” da 

fl. 426-verso do instrumento de transação celebrado, considerando os 

dados mencionados.EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores em 

favor do executado na forma postulada na “cláusula 3.2.1” da fl. 426 do 

instrumento de transação ora chancelado.TRASLADE-SE cópia desta 

sentença aos autos de cumprimento de sentença em apenso n. 

12044-70.2011.811.0006 (Código: 109623) e ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Após cumpridas as determinações 

acima, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159885 Nr: 7659-11.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA, 

LUIS FELIPE LEMES ELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLETE HELENA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14.008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Código: 159885

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137542 Nr: 6867-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 137542

DECISÃO

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via BACENJUD 

(fls. 87/88). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela parte 

exequente às fls. 90/91, porquanto não houve demonstração pela 

exequente da existência de indícios de que haveria numerário disponível 

em conta bancária da parte devedora que justificassem outras diligências 

no sistema BACENJUD.

2 – Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob 

pena de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12831 Nr: 2300-37.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFT ART INFORMÁTICA LTDA, JARBAS DE 

SOUZA PIRES, EDIENE CINTRA PIRES, IBRAIM ATALA, ELZIRA PIRES 

ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 12831

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2799-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT

 Código n. 180908

DESPACHO

1 – Considerando o teor da petição de fl. 166, OFICIE-SE a Cooperativa de 

Crédito Rural do Oeste MT - LTDA para que informe eventual existência de 

alienação fiduciária, bem como de todo e qualquer débito quitado ou não, 

incidente sobre o veículo Chevrolet/Classic LS, ano/modelo 2013/2014, 

placa OBS-1773, consignando o prazo de 15 dias para resposta.

2 – Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158879 Nr: 6609-47.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRC, NRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 158879

 DECISÃO

1 – Em atenção aos pedidos formulados pela exequente às fls. 138/141, 

INDEFERE-SE o pedido de suspensão da CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação) do executado.

2 - DEFERE-SE, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – DEFERE-SE, ainda, o pedido para inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo 

com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 4128-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 
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justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142106 Nr: 11885-30.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 142106

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da ré 

restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço do 

executado pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 142/142-verso para que se expeça edital de 

citação da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) 

dias, para citação da requerida EDUARDO SILVA GONZAGA, seguindo-se 

à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as 

advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151020 Nr: 9838-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9838-49.2012.811.0006 (Código: 151020)SENTENÇATrata-se de 

ação execução de título extrajudicial ajuizada por RIO TIBAGI COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de JOSÉ CAMPOS 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

(...)Fundamenta-se e decide-se.A demanda veicula discussão sobre 

direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada 

entre as partes, denota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, não havendo indicativo acerca da existência 

de vícios de consentimento na avença estabelecida, razão pela qual a 

medida que se impõe é a sua homologação judicial, inteligência do art. 104 

do Código Civil. 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b, e 

expressa do art. 922 ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o 

curso da demanda a fim de que a devedora efetue o adimplemento da 

dívida, tudo com esteio no artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que por outro lado, não há razão para remeter o feito ao 

arquivo provisório, porquanto caso modificada a situação fática e 

sobrevindo descumprimento do acordo, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução, nos termos do parágrafo único do artigo 922 

do CPC.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial, inclusive no 

caso do inadimplemento da avença. 3 – Em razão disso, cumprida a 

providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da demanda com as 

baixas e anotações necessárias.4 – Custas “pro rata”, na forma do art. 

90, § 2º, do CPC. 5 – INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 1997-13.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA 

ROCHA, MARCIO JAIR BANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 53115

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da parte 

ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço pelos 

meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 

de fl. 152/152-verso para que se expeça edital de citação da parte ré. 

Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da 

parte requerida CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198161 Nr: 2364-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RITA BONFÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código: 198161

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 121/122, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

RITA BONFÁ e como executados SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS - 

DPVAT.

 2 – Logo, INTIMEM-SE a parte executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 12044-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRÉ FREITAS, VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil.Custas e honorários como acordado.Tendo em vista os poderes 

especiais outorgados no instrumento de mandato encartado à fl. 384 e 

com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente e, por conseguinte, autoriza a expedição 

do alvará em nome do causídico na forma requerida na “cláusula 3.3.” da 

fl. 426-verso do instrumento de transação celebrado, considerando os 

dados mencionados.EXPEÇA-SE alvará para levantamento de valores em 

favor do executado na forma postulada na “cláusula 3.2.1” da fl. 426 do 

instrumento de transação ora chancelado.TRASLADE-SE cópia desta 

sentença aos autos de cumprimento de sentença em apenso n. 

12044-70.2011.811.0006 (Código: 109623) e ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias.Após cumpridas as determinações 

acima, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197366 Nr: 1885-92.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL JOSÉ MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Autos n. 1885-92.2016.811.0006 (Código: 197366)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JUVENIL JOSÉ 

MARIANO em desfavor de SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DPVAT 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após a intimação para cumprimento da sentença, a parte executada 

informou o pagamento da dívida à fl. 215/217-verso.

Em seguida, a parte exequente manifestou concordância com os valores 

depositados e pugnou pela liberação em conta indicada (fl. 219).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Uma vez que já expedido o alvará para levantamento dos valores (fl. 220), 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6741 Nr: 470-07.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETH CUNHA DIAS - 

OAB:6476, RINALDO COSME MARQUES DIAS - OAB:3424/MT

 Código: 6741

DESPACHO

1 – INDEFERE-SE, por ora, os pedidos formulados pelo exequente às 

fls.281/282, uma vez que, ainda não ocorreu a citação da parte executada 

para quitação da dívida, em razão de sua não localização, consoante fl. 

276.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para apresentar endereço 

atualizado do executado no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173385 Nr: 8775-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 173385

DECISÃO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida por ANTONIO 

FRANCISCO DE PAULA FILHO em face de LUCIANO CARVALHO DE 

PAULA, ambos qualificados nos autos.

 Realizada busca de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, 

determinou-se a intimação da parte exequente para manifestar e pugnar o 
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que entender de direito, sob pena de arquivamento, conforme certidão de 

fl. 309.

Depois, por certidão de impulsionamento (fl. 43), a parte autora fora 

novamente intimada, quedando-se inerte, como certificado à fl. 44.

1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169819 Nr: 6094-75.2014.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLETE HELENA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDRA MARIA LEMES ELLER E 

SILVA, LUIS FELIPE LEMES ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, Wanderlei Lopes Conceição - OAB:14.000

 1–(...)À fl. 74 a embargante pugna pela realização de perícia para 

comprovar a qualidade na execução da obra, diante disso, este juízo 

DEFERE o pedido da perícia por entender ser necessária para o julgamento 

da demanda.2 - Dessa forma, tendo em vista a necessidade de que tal 

apuração depende de conhecimento técnico específico, NOMEIA-SE como 

perito um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame pericial nos termos acima mencionados.3 - INTIME-SE o Perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 4-Após, INTIME-SE a parte autora para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão. Em 

seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 5 - 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.As partes, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil 

.6–Quanto à testemunha arrolada à fl. 74 pela embargante, consigne-se 

que, após a apresentação do laudo pericial, se necessário, será 

designada audiência de instrução e julgamento para oitiva desta. 7-Por fim, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações.8 - 

CUMPRA-SECáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179819 Nr: 2155-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONÍCIO ROSA DE CAMPOS, NAIR VENDRAMINI DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA, LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, ESPOLIO 

DE DALVA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 179819

DESPACHO

1 – Com relação ao pedido da parte autora às fls. 162/163, este Juízo 

INDEFERE o pedido para que a parte ré seja citada por meio da causídica 

Dra. Márcia Palmiro da Silva e Lima, pois não há na procuração juntada à 

fl. 164, poderes outorgados para receber citação em nome da parte ré.

2 – INTIME-SE a parte ré para que no prazo de 10(dez) dias manifeste nos 

autos o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 66498 Nr: 3957-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CICERA DE MOURA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Trata-se ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

FINASA S/A em face de MARIA CICERA DE MOURA MENDES, todos 

qualificados nos autos.(...)-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com 

inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a 

suspensão do feito quando não há localização de bens passíveis de 

penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito 

e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 4857-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSEIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:11264, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. AMARANTE MOTA - ME, Maila Amarante 

Mota, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, GLEUBA AMARANTE 

MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 190553

DECISÃO

1 – Considerando as diversas diligências visando à citação do réu 

restaram infrutíferas, porém, ainda não esgotados todos os meios 

disponíveis para a localização da parte executada, DEFERE-SE o pedido 

do exequente à fl. 92/92-verso, a fim de promover a busca do atual 

endereço da parte executada junto ao sistema INFOJUD.

Sobreleva registrar que o sistema BACENJUD tem por objetivo realizar 

penhora on-line de numerários nas contas bancárias em nome da parte 

executada, já o sistema RENAJUD, tem por finalidade a realização de 

buscas quanto de veículos registrados em nome da parte executada, 

portanto, não sendo possível usar desses sistemas para realizar buscas 

de endereço.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195012 Nr: 496-72.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON TOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA, PASCHOALOTTO 

SERVIÇOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:12.325-MT, julliana leticia do carmo - OAB:12.261/mt, RAMON 

HENRIQUE DA ROSA GIL - OAB:303.249 SP, VALÉRIA CRISTINA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Código: 195012

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 24, com fulcro no artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 

da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fl. 211 e, por conseguinte, 

autoriza a expedição do alvará em nome do causídico na forma autora.

2 – Depois, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar se o valor bloqueado quita a dívida objeto do cumprimento de 

sentença ou a existência de saldo remanescente a ser executado, 

valendo o silêncio como quitação da execução.

4 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, CERTIFIQUE-SE 

e, após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores ou 

extinção do cumprimento de sentença.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 6175-63.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PROSSIGA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, PROESTE-SINDUSCOM/SUDOESTE/MT, HELOIZO 

MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA 

LTDA/JORNAL CACERENSE, JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394/MT, Camila Ferrer Antunes Maciel - 

OAB:12394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Autos n. 6175-63.2010.811.0006 Código: 101080

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BENEDITO DE 

ARRUDA E JOÃO BENEDITO DE ARRUDA& CIA LTDA atacando a 

sentença de fls. 98/101, sob o argumento de que referido decisum 

apresenta omissão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A sentença atacada foi transitada em julgado em 20/08/2018, conforme 

certificado à fl. 105.

Os embargos de declaração foram opostos em 27/09/2018 (fl. 106).

A certidão de fl. 108 informa que os embargos foram opostos fora do 

prazo legal.

Assim, diante da intempestividade certificada à fl. 108, este juízo NÃO 

RECEBE o presente recurso.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196486 Nr: 1368-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 710-34.2014.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAUTO LOCADORA CÁCERES DE AUTOMÓVEIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOCK CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME, DIEGO DO ESPIRITO SANTO 

GARCIA, BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerida 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 13483 Nr: 2669-31.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ VIEIRA DE MORAES, JOSÉ 

VITORINO CARDOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 Código: 13483

DESPACHO

1 – O requerido alega não ter recolhido o valor da diligência para o oficial 

de justiça por ser beneficiário da justiça gratuita. Contudo, compulsando 

os autos, verifica-se que não houve apreciação de tal pedido por este 

juízo. Diante disso, a fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade, 

com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC , INTIME-SE a parte requerida, por 

meio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido.

 Saliente-se que a mera declaração de hipossuficiência (fl. 155) não é 

suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos dispostos no 

artigo 98 do CPC.

2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150635 Nr: 9406-30.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS CAVALIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150635

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula pela constrição de bens em nome da parte 

executada (fls. 140 e 142), contudo, deixou de trazer com a petição 

planilha atualizada do débito exequendo, sendo que os únicos cálculos 

apresentados foram aqueles anexados à petição inicial (fls. 45/47) que 

remontam do ano de 2012.

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione a planilha atualizada do débito, inclusive, com o 

acréscimo da multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento 

de sentença (art. 523, § 1º, do CPC), sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para análise dos pedidos de fls. 140 e 142.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180477 Nr: 2567-81.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA BELTRAME RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 180477

DECISÃO

1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de fl. 64.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 Além do mais, a diligência requerida pela parte autora poderá ser 

realizada sem qualquer intervenção do Juízo, mormente porque não há 

nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha diligenciado 

extrajudicialmente na busca do endereço atual da parte ré.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 9749-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150943DECISÃO1 – Em atendimento ao pedido formulado pela 

parte autora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e remoção do veículo 

indicado à fl. 114 (placa NPF-8728) em favor da parte exequente.(...)2 - Se 

exitosa a diligência, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação e conforme o caso, indicar o leiloeiro público, além de 

apresentar o cálculo atualizado da dívida.3 - Após, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo, valendo 

o silêncio como concordância.4 - Se for o caso, PROMOVA a Secretaria 

de Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, 

ambos do CPC.5 - Em caso de inércia da parte executada ou de não 

localização do veículo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o prosseguimento da vertente 

execução.6 - CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 189592 Nr: 8003-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHARIA BANDEIRANTES LTDA, 

FABIANO DA GUIA ROCHA, PEDRO STEFANI DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES - OAB:10756, 

MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 III – Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, este Juízo 

REJEITA os embargos monitórios manejados pelas partes demandadas, 

razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida na inicial, 

CONSTITUINDO de pleno direito o título executivo judicial, consistente nos 

débitos discriminados na inicial, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.

CONDENAM-SE as partes demandadas/embargantes ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 

10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154137 Nr: 1521-28.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código: 154137

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos acerca da 

petição de fl. 237 e do cálculo juntado à fl. 238 pela parte executada 

informando o cumprimento espontâneo da obrigação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de aceitação tácita do valor apresentado pela parte 

executada.

 2 – Com ou sem manifestação da parte exequente, CERTIFIQUE-SE e 

retornem os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178466 Nr: 1308-51.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HOINASKI, MARIA DE LOURDES 

BONALTO HOINASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA - OAB:

 Código: 178466

DESPACHO

1 – Considerando a informação de fls. 167/170, OFICIE-SE o Cartório de 

Registro de Imóveis a fim de que promova o cumprimento do comando 

sentencial de fls. 143/148 no prazo de 15 (quinze) dias - independente do 

pagamento de taxas - comprovando nos autos, ou que informe a 

impossibilidade de fazê-lo.

2 – Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo 

que tal benesse abrange, além de taxas e custas judiciais e outras 

despesas processuais, os emolumentos devidos a notários ou 

registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou 

qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 

continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 

concedido, nos termos do inciso IX do artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101112 Nr: 6207-68.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RUTILI NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCALIZA -AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 14206-A, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:5255

 Código: 101112

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte requerida para 

que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste acerca da petição de fls. 

165/171.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerida, 

retornem os autos CONCLUSOS para posteriores deliberações.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 6835-33.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ, EVA DA SILVA, 

VALDOMIRO GATTO BELOTE, LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 Código n. 49711

DECISÃO

1 – Considerando que já foi deferida a expedição de termo de penhora (fl. 

135), sendo que, conforme alega a parte exequente, não há nos autos 

avaliação do imóvel a ser alienado, aliado ao pedido da parte exequente, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 147.

2 – Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de avaliação de 50% do lote de 

terras indicado nas fls. 147 e 60/62.

3 – Cumprida a providência anterior, INTIME-SE a parte exequente para 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2405-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR PIMPÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOUZA VITORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Código: 75721

 DECISÃO

1 – Em análise à manifestação de fls. 78/80, verifica-se que a parte 

exequente visa à reconsideração da decisão de fl.77, uma vez que a 

tentativa de bloqueio anterior, pelo sistema Bacenjud, teria ocorrido há 

mais de dois anos, o que justificaria novo pedido.

 Compulsando os autos, nota-se que realmente, a última decisão que 

determinou o bloqueio de valores data de julho de 2016, portanto, 

transcorridos mais de 2 (dois) anos.

Nesse cenário, justifica-se o deferimento de nova tentativa de penhora 

on-line nas contas do executado em razão do lapso temporal.

 Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 78/80, a fim de 

reconsiderar a decisão de fl.77 e promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – No mais, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome da 

parte executada por meio do sistema RENAJUD, como requerido, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

4 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76285 Nr: 2957-95.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 (...)1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE a impugnação oposta pela 

parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º 

do CPC. 2 - Este Juízo ACOLHE a impugnação ao cumprimento de 

sentença formulada pela devedora às fls. 178/180, nos termos da 

fundamentação antes exposta, motivo pelo qual DEFERE o pedido de 

desbloqueio do valor efetuado às fls. 195/196 dos autos.3- Uma vez que a 

impugnação da parte executada foi acolhida, CONDENA-SE a parte 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS 

esses em 10% sobre o valor corrigido do cumprimento de sentença de 

acordo com esta decisão, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.4 - 

INTIME-SE a parte impugnante para anexar aos autos planilha de débito 

com os valores da presente condenação no prazo de 05 (cinco) dias.5 - 

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação das partes, voltem 

os autos CONCLUSOS.6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28295 Nr: 3514-58.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT

 (...)1 – Ante o exposto, este juízo INDEFERE o pedido formulado pelo 

devedor às fls. 161/164. 2 – HOMOLOGAM-SE os cálculos do credor à fl. 

130/135. 3 – No mais, ante a ausência de pagamento espontâneo da 

obrigação, com fundamento no princípio da causalidade, em sintonia com a 

Súmula 517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, CONDENA-SE a parte 

executada ao pagamento de honorários advocatícios, correspondente a 

10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos dos artigos 

85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, além da multa descrita à fl. 

50.4 – Em seguida, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento dos valores 

bloqueados na conta da parte executada (fls. 139/140).5 – Após, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer providências úteis ao 

andamento da presente execução.6 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149646 Nr: 8320-24.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA LEITE, SEBASTIÃO 

PEREIRA LEITE-ME, RODENILSON DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146647 Nr: 4881-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMPDSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE MOURA FERREIRA - 

OAB:24777, EDSON ALVES DE ABREU - OAB:12.172/MT, MARLY DE 

FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT

 Código n. 146647

DECISÃO

1 – Em atenção ao disposto no artigo 134, §1º, do Código de Processo 

Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando 

não requerido em petição inicial, deverá ser distribuído em apenso aos 

autos principais. Assim, PROMOVAM-SE os atos necessários para a 
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distribuição do presente incidente, a partir da petição de fls.138/155.

2 – Após, CITEM-SE os réus nas pessoas dos sócios indicados à fl. 144.

3 – SALIENTE-SE que o processo em apenso deverá permanecer 

suspenso, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC.

4 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 1178-28.1996.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAEJ NAJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 6598

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 255, PROCEDA-SE à retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente MOTO 

MATO GROSSO LTDA e como executado ZAEJ NAJM.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4393 Nr: 1183-50.1996.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMA MARIA DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Código: 4393

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 362, o Juízo DETERMINA sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153189 Nr: 446-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SILVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.3 - INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 6471-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO BRAÚNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA-EMPREENDEDORA E ADMNISTRADORA 

DE SERV. PÓSTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Código: 101375

DECISÃO

1 – No que tange ao pleito do patrono da parte executada quanto à 

insatisfação pela suspensão do pagamento dos honorários advocatícios, 

cumpre salientar que, em que pese a natureza salarial dos honorários do 

patrono, a decisão impugnada foi devidamente fundamentada no artigo 98 

do CPC, que dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Diante disso, os valores a título de honorários sucumbenciais ficarão 

suspensos pelo prazo de 05 (cinco) anos, cabendo à parte credora 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

pela parte beneficiária da assistência gratuita. Como esse não foi o caso 

dos autos, tal verba deverá permanecer suspensa.

2 - Considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

parcialmente acolhida (fls. 388/390) e que, mesmo após a apresentação 

de novos cálculos pela parte exequente, a parte executada diverge dos 
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valores apresentados (fls. 396/398), remetam-se os autos à contadoria 

judicial para elaboração de cálculo, visando a elucidação deste Juízo.

3 – Após, conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 437-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E 

EXPORT. LTDA, ZULMIRA ZEFERINI DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 1 –(...)Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta 

pública, formulado pelo exequente.2 – Nos termos do art. 880 do CPC, 

AUTORIZA-SE o credor a alienar por sua própria iniciativa os imóveis 

penhorados e avaliados nos autos.3 – CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) 

meses para a alienação particular dos bens, devendo diligenciar e 

demonstrar que buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste 

período, sob pena de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 4 

–O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do(s) possível(is) adquirente(s) do bem, como também a 

forma de pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, 

utilizando-se como preço mínimo o consignado na avaliação e, 

principalmente, especificar dentro do montante penhorado, a área 

adquirida para a satisfação do débito, podendo haver o desmembramento 

do(s) imóvel(is), tendo em vista, a princípio, a possibilidade de sua cômoda 

divisão com abertura de nova matrícula. 5 – Na hipótese de alienação 

do(s) bem(ns) em parcelas sucessivas na forma acima, deverá o 

adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou fidejussória idônea 

(carta de fiança bancária) do montante pendente de inadimplemento. 6 – 

Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor imobiliário 

devidamente credenciado ao conselho profissional para a alienação dos 

imóveis, ficando consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento 

de comissão no importe de 5% (cinco) por cento sobre o valor total do 

negócio jurídico realizado. 7 – Na hipótese de concretização da venda dos 

bens na forma acima, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, possa tomar conhecimento da alienação, bem como 

manifestar o que entender de direito. 8 – Após, observado o prazo 

consignado de 06 (seis) meses, não sendo realizada a avaliação ou na 

hipótese de sua concretização, neste caso, depois de intimada a parte 

executada, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito 

no prazo de 15 dias. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 43700 Nr: 2207-98.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSB, JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43700

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fls. 122/123 para inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de constrição patrimonial visando à satisfação 

integral do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, 

parágrafo único, do CPC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestação e 

requerimentos úteis ao deslinde do feito executivo no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, com ou sem manifestação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170111 Nr: 6343-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 170111

 DECISÃO

1 – Diante do requerimento de fls. 98, o Juízo DETERMINA sejam realizadas 

buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações 

sobre a existência de bens de propriedade da parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

2 – DEFERE-SE, ainda, a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101995 Nr: 7091-97.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOIZO MOTTA RAMOS, PROSSIGA EXTRAÇÃO E 

C O M É R C I O  D E  M A T E R I A I S  P A R A  C O N S T R U Ç Ã O , 

SINDUSCOM/SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA, JOÃO 

BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA LTDA/JORNAL CACERENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR 

- OAB:23137/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Código n. 101995

DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença retro.

2 – Em caso de não manifestação das partes, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, nos termos da sentença.

 Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173426 Nr: 8800-31.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLIO JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 Código: 173426

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 144/145, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e como executados ADÉLIO JOÃO DE 

SOUZA.

 2 – Logo, INTIMEM-SE as parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180378 Nr: 2484-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRTES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLDO CAVALCANTE FREIRE SOBRINHO, 

SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE, ESPOLIO DE NÁDIA PINTO DE ARRUDA 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 180378

DECISÃO

1 – Considerando o falecimento da parte demandada, bem como a 

indicação dos herdeiros (fls. 104/105), PROMOVAM-SE as alterações na 

autuação e distribuição a fim de constar, no polo passivo, Espólio de 

Bertoldo Cavalcanti Freire Sobrinho e Nádia Pinto de Arruda Freire, ambos 

representados pelos herdeiros indicados no anverso da fl.104.

2 – No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 73, devendo o mandado de 

citação ser encaminhado nas pessoas dos herdeiros nos endereços 

indicados no anverso da fl. 104.

3 - DEFERE-SE a suspensão dos autos, conforme requerido pela parte 

autora até o retorno dos ofícios para a juntada das certidões, conforme 

antes determinado.

4 – INTIME-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77438 Nr: 4111-51.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, ESPOLIO DE 

GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77438

 DECISÃO

1 – Considerando o requerimento realizado pela parte à fl. 176, 

DEFERE-SE, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6409 Nr: 506-49.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INDEFERE-SE o pedido em questão.2 – (...)este Juízo DEFERE o pedido 

do exequente de fl. 311/311-verso, a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD(...)3 – (...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas 

buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações 

sobre a existência de bens de propriedade da parte executada.(...)4 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...)Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.5 – Em caso de manifestação da parte 

exequente(...)EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento 

para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.6 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.7 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.8 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 9 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento(...)10 – Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 11 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101445 Nr: 6541-05.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, NIPO FLEX LTDA, CONSIGNUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267/MT, KLEBER 

JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, ROSANA DE BARROS 
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BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 Código: 101445

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora fora 

devidamente intimada para realização do pagamento integral da dívida (fl. 

314), contudo, quedou-se inerte.

Em decisão de fl. 317, este juízo deferiu o pedido de bloqueio via 

BACENJUD - que foi realizado (fls. 318/321).

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 329/334, que, após o contraditório, foi rejeitada em decisão de fls. 

383/385, ocasião na qual este juízo homologou os cálculos apresentados 

às fls. 310/312, condenou a impugnante ao pagamento de honorários 

advocatícios e determinou a intimação da parte exequente para juntar 

planilha atualizada com o acréscimo dos honorários advocatícios.

2 - Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito (fls. 399/400), este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente de fls. 396/398, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, com o abatimento 

do valor já bloqueado (fl. 319), devendo os autos permanecer em Gabinete 

até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por 

meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento 

n. 04/2007 – CGJ.

3 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE 

o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC).

 4 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165255 Nr: 2922-28.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJM, JRJ, JMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 165255

DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada, embora intimada, deixou de 

efetuar o pagamento do débito, este Juízo DEFERE o requerido às fls. 

146/147-verso pela parte exequente, determinando a penhora de 30% dos 

rendimentos líquidos percebidos pela parte executada, até a satisfação 

integral do débito.

2 - Para tanto, OFICIE-SE ao Órgão Pagador da Secretaria de Estado de 

Saúde (SES MT), para o cumprimento da determinação supra.

 3 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

4 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 3006-39.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Nesse contexto, incidiria com inteira 

justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual determina a suspensão 

do feito quando não há localização de bens passíveis de penhora, 

impondo, consequentemente, o arquivamento provisório do feito e 

exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na distribuição.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166014 Nr: 3065-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 166014

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fls. 68/69 para inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – No mais, INTIME-SE a parte executada – no endereço indicado à fl. 69 - 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de constrição 

patrimonial visando à satisfação integral do débito, sob pena de aplicação 

da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.

3 – Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestação e 

requerimentos úteis ao deslinde do feito executivo no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, com ou sem manifestação da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88181 Nr: 3688-57.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDNM, MCDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 88181

 DECISÃO

1 – Considerando o requerimento realizado pela parte à fl. 233, 

DEFERE-SE, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data do protocolo da aludida petição.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177179 Nr: 551-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 177179

DESPACHO

1 – Tendo em vista que a parte exequente não cumpriu a decisão anterior, 

reiterando os pedidos e deixando de requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial, nos termos da decisão de fl.102, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6701 Nr: 1158-37.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MINEIRO, ESTEFANO VIARAGE 

SIMON, ELZITO RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 

MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Código: 6701

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste acerca da petição de fls. 

430/437 e documentos de fls. 438/454.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

retornem os autos CONCLUSOS para análise dos pedidos não apreciados.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142094 Nr: 11873-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 Autos n. 11873-16.2011.811.0006 (Código n. 142094)

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

ajuizada por MAURÍCIO DE CARVALHO em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fl.136).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl.136), denota-se que a 

avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

As despesas processuais serão rateadas entre as partes, nos termos do 

§2º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

DETERMINA-SE a baixa da penhora ou restrição implementada, por meio do 

sistema RENAJUD (fl. 128), aliado ao requerimento formulado pelas partes 

à fl. 136.

Como as partes expressamente desistiram do prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 1310-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGÉLIA FÁTIMA FANAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TADEU CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 (...)Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 79/80 e 96/97, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2–(...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.(...)3 – Caso não 

exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de 

veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD(...)4 – Em caso de manifestação da parte exequente, (...), 

EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a 

parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o 

protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 – Na 

hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE ainda o 

pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 
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§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)9 – Por 

fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Cáceres/MT, 31 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5031 Nr: 260-92.1994.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCZ, VRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 5031

DESPACHO

1 – Considerando o noticiado às fls. 659/660, INTIME-SE o exequente para 

acostar aos autos o instrumento de acordo firmado entre as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

2 – Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e, após, REMETAM-SE os autos conclusos.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006162-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

ELIZABETH PORCELANATO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006162-03.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO FERREIRA DE SOUZA RÉU: ELIZABETH PORCELANATO LTDA., 

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RENATO FERREIRA 

DE SOUZA em desfavor de ELIZABETH PORCELANATO LTDA e TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A. Com a inicial vieram documentos. 

Decisão recebendo a exordial, deferindo a gratuidade de justiça e 

determinando a designação de audiência de conciliação/mediação, 

conforme id. 10624027. Audiência de conciliação/mediação infrutífera (id. 

11672705). Contestação da primeira requerida de id. 11721644 e da 

segunda promovida no id. 12077939. Impugnação à contestação de id. 

13058872. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a 

decidir. Diante da apresentação de contestação e impugnação e não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. DA DECADÊNCIA Compulsando os autos, verifica a 

lide se tratar de fato (defeito) do produto objeto da demanda, nos termos 

do art. 12 do CDC. Com isto deve-se aplicar o prazo prescricional 

mencionado no art. 27 do mesmo dispositivo legal. O produto foi adquirido 

em 30/01/2014, tendo a notificação extrajudicial do defeito sido realizada 

em 16/02/2017 e a negativa administrativa em 10/03/2017. Nos termos do 

art. 27 do CDC, o prazo se iniciou quando da reclamação efetuada 

(16.02.2017, conforme id. 10222512), tendo desta feita até 16/02/2022 

para o ingresso da demanda. Isto posto, REJEITA-SE a presente preliminar. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA O conceito de fornecedor encontra-se estampado 

no art. 3°, do CDC, in verbis: "Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços". Após a 

conceituação, denota-se que, nos casos de defeito do produto, somente o 

fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador é que são responsáveis pela reparação do dano, conforme 

preconiza o art. 12 do CDC. O vendedor somente é responsável quando 

encontram-se um dos requisitos dispostos no art. 13 do mesmo diploma 

legal, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: "TJ-AM - 

06142131520168040001 AM 0614213-15.2016.8.04.0001 (TJ-AM) Data de 

publicação: 01/10/2017 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 

CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO 

PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA. ARTIGOS 12 E 

13 DO CDC . ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO 

PROVIDO. HONORÁRIOS. I – Conforme dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor ( CDC ), o vício do produto representa inconsistência relativa 

à qualidade ou quantidade que torna o bem impróprio ou inadequado ao 

consumo ou, ainda, diminua o seu valor (art. 18). Por outro lado, na orbita 

do "fato do produto", a sua configuração depende da existência de um 

defeito, cuja consequência transcenda a figura do bem em si e alcança a 

pessoa do próprio consumidor ou de seus demais bens, causando-lhes 

danos. O caso dos autos diz respeito a fato do produto e não a mero vício; 

II - Ao considerar a existência de "fato do produto" a responsabilidade do 

comerciante só será caracterizada quando percebidas algumas das 

hipóteses do art. 13 , do CDC , o que, in casu, inocorreu de acordo com o 

conjunto probatório dos autos. III - Aplica-se, desse modo, o conteúdo do 

art. 12 do Diploma Consumerista e, em consequência, a responsabilidade 

objetiva pelos danos causados deve recair unicamente sobre a pessoa do 

fabricante ou importador, excluindo-se a obrigação de indenizar do 

comerciante. IV – Ilegitimidade passiva declarada. V – Honorários 

redistribuídos proporcionalmente à sucumbência das partes. VI – 

Apelação conhecida e provida". Com isto, verifica-se que a segunda 

requerida é parte ilegítima da presente lide, motivo pelo qual ACOLHE-SE a 

preliminar arguida. PROCEDA-SE com a exclusão da empresa TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA do pólo passivo da ação. DA 

REVELIA DA PROMOVIDA TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA Tendo em vista que foi reconhecida a ilegitimidade da requerida 

acima mencionada no tópico anterior, JULGA-SE prejudicado o presente 

pedido. DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA 

EMPRESA ELIZABETH PORCELANATO LTDA Analisando os documentos 

de ids. 11634228 e 11634240, verifica-se que a empresa CERAMICA 

ELIZABETH LTDA é sócia da ELIZABETH PORCELANATO LTDA e 

CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA. Em ambos os contratos sociais, a 

administração das sociedades são feitas pelas mesmas pessoas. Grupo 

econômico consiste num conjunto de sociedades empresariais, 

juridicamente independentes, que coordenam suas atuações em prol de 

objetivos em comum. Desse modo, para a configuração de grupo 

econômico não basta a simples identidade de sócios, sendo necessária a 

demonstração do mesmo interesse e a atuação conjunta das empresas 

integrantes. Nos grupos econômicos, ademais, o controle central da 

atuação das empresas integrantes é exercido por uma delas, que 

prevalece sobre as demais, havendo, nesta situação, identidade de 

direção, controle ou administração. Em consulta aos CNPJs das empresas 

ELIZABETH PORCELANATO LTDA e CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA, 

vislumbra-se que as mesmas possuem a mesma atividade econômica, 

Com isto, resta demonstrada a existência de uma administração 

centralizada entre as empresas, bem como interesse comum entre as 

pessoas jurídicas, devendo-se reconhecer que ambas pertencem a um 

mesmo grupo econômico. Desta feita, não há que se falar em 

irregularidade de representação processual, motivo pelo qual REJEITA-SE 

a preliminar arguida. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Não 

havendo mais preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 
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saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertido o seguinte ponto: A) A existência de defeito no produto 

adquirido pelo requerente DETERMINA-SE que as partes especifiquem as 

provas que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente 

suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio 

probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o 

decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

CÁCERES, 7 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004666-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004666-36.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: JOAO FELIX ADVINCULA DA 

SILVA - ME, JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA 1 – De início, 

considerando que os avisos de recebimento de id. 13261293 e id. 

15052156 trazem as informações de que a parte executada se mudou e 

que se encontra ausente, respectivamente, DEFERE-SE o pedido de id. 

15119659, para a expedição de carta precatória para citação da parte 

executada, nos endereços indicados na exordial. Afinal, a tentativa de 

localização por oficial de justiça poderá se mostrar exitosa, caso se 

depare apenas com ausência momentânea da parte ré, ou mesmo na 

busca de elementos que revelem o paradeiro dos executados. 2 – Caso 

inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar novo endereço para citação da parte executada, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – No mais, o artigo 

828 do CPC revela que bastará à parte, munida de certidão do Juízo, 

comparecer no registro de imóvel a fim de que faça a averbação da 

existência da demanda. Logo, sem prejuízo das determinações anteriores, 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão para anotação premonitória. Depois, a 

própria parte poderá promover a averbação, sem intervenção do Juízo. 4 

– Por fim, mesmo que o imóvel tenha sido dado como garantia ao 

adimplemento do título exequendo, ainda não há falar em penhora por 

termo nos autos, como requerido pela parte exequente na petição de id. 

15119659, uma vez que ainda não se operou a citação da parte 

executada. Logo, por ora, INDEFERE-SE o pedido em questão. 5 – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 07 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002164-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (EXECUTADO)

RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS (EXECUTADO)

WILMA NEVES DE ALMEIDA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002164-61.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO, RIVALDO TIBURCIO DE RAMOS, WILMA NEVES DE 

ALMEIDA RAMOS Em análise dos autos, verifica-se que o exequente 

requereu a realização de leilão para a alienação do imóvel penhorado (id. 

12679723). Apesar do requerimento do credor, com a vigência do Código 

de Processo Civil regido pela Lei n. 13.105/2015, este Juízo possui o 

entendimento segundo o qual a realização de expropriação de bens do 

executado através de hasta pública deve suceder a tentativa de alienação 

por iniciativa particular. Desta feita, a venda judicial de bem por leiloeiro 

nomeado pelo Juízo somente se mostra cabível quando o credor 

demonstrar de maneira fundamentada a ausência de êxito na realização 

de alienação por iniciativa particular. A venda de bem do executado 

constrito por sua própria iniciativa é mais condizente com a efetividade 

dos princípios da menor onerosidade, da economia processual e da 

efetividade do processo executivo, visto que permite ao exequente alienar 

o bem em preço superior ao da avaliação, além da facilidade pela 

desnecessidade de atender aos atos burocráticos que devem ser 

tomados na hipótese de venda judicial através de leiloeiro, como também 

se tornar uma alternativa mais econômica tanto para o credor e também 

para o devedor, resultando em uma execução equilibrada para as partes 

processuais. Neste particular, consigne-se que é assente que várias 

instituições financeiras que possuem demanda visando à satisfação de 

um débito têm adotado esta modalidade de expropriação pela 

desburocratização e também o fato de, na maioria dos casos, a 

concretização da venda ocorrer de modo mais célere. 1 – Sendo assim, 

INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado pelo 

exequente. 2 – Nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a 

alienar por sua própria iniciativa os imóveis penhorados e avaliados nos 

autos. CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação 

particular dos bens, devendo diligenciar e demonstrar que buscou 

maneiras para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena de 

inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 3 – O credor deverá 

colacionar os autos a minuta contratual com a qualificação do(s) 

possível(is) adquirente(s) do bem, como também a forma de pagamento, 

que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço 

mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar dentro do 

montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do débito, 

podendo haver o desmembramento do(s) imóvel(is), tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 4 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. 5 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação dos imóveis, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5% 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 6 – Na 

hipótese de concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE 

a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 7 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001373-92.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES 1 – Compulsando os autos, 

verifica-se que após o retorno das correspondências indicando a não 

localização do executado (id. 9859007 e id. 9859017), a parte exequente 

fora intimada para manifestar, conforme ato ordinatório de id. 9860169. A 

parte exequente, então, diante do paradeiro incerto do réu, pugnou pela 

realização de arresto online nas suas contas bancárias. Ato seguinte, por 

equívoco do Juízo, constou na decisão de id. 11994301 que o executado 

já havia sido citado, deferindo diversos atos de constrição de bens, dentre 

eles: penhora online pelo sistema BACENJUD, além de restrição de 

veículos pelo sistema RENAJUD e pesquisa de bens pelo sistema 

INFOJUD. Dessa feita, uma vez que o executado ainda não fora citado, 

este juízo TORNA NULOS os itens 2, 3, 4, 5 e 6 da decisão de id. 

11994301, que se referem à constrição de bens do executado, 

permanecendo, portanto, apenas a ordem de bloqueio de valores, como 

arresto prévio, diante da não localização da parte executada. 2 – 

PROMOVA-SE a baixa da restrição do veículo apontado no documento de 

id. 13876430 pelo sistema RENAJUD. 3 – Passo seguinte, retomando-se o 

curso natural do feito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, apresentar o endereço atualizado da parte executada a fim de 

promover a sua citação ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. 4 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 

08 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006320-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHB ELETRONICA LTDA (RÉU)

C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP 

(RÉU)

FS3 LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006320-58.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME RÉU: C. C. DE ARRUDA AMORIM 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP, PHB ELETRONICA LTDA, 

FS3 LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - EPP 1 - INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade 

da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. 2 - Transcorrido o prazo 

acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. 3 - Em caso de cumprimento espontâneo, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores por ventura 

depositados em favor da parte credora. 4 - CONSIGNEM-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 - 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 6 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDEIAS MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ANTONIO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004532-09.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ELIAS CANDEIAS MARIA EXECUTADO: DENIS ANTONIO MACIEL 1 - 

INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC. 

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. 3 – Em caso de 

cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de 

valores por ventura depositados em favor da parte credora. 4 – 

CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido o 

prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do 

CPC). 5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos 

e façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 6 – 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005848-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA ALVES ZANEZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005848-57.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

PRISCILA ALVES ZANEZI EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 – 

De início, diante do que se vê na certidão de id. 13730475 e o Aviso de 

Recebimento juntado no ID n. 13073004, a parte demandada fora 

devidamente citada, deixando transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentar resposta. Logo, DECRETA-SE a revelia da parte demandada, 

na forma do art. 344 do CPC. Contudo, vale o adendo de que a presunção 

da veracidade dos fatos alegados pela parte demandante é relativa, 

cabendo ao magistrado buscar a formação de sua convicção diante de 

todos os elementos de prova constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, 

pretende a parte autora, como se vê no id. 14022939, com a decretação 

da revelia da parte demandada, o julgamento antecipado do feito. Pois 

bem. De início, é preciso dizer que, ao menos no momento, não se depara 

com elementos de convicção acerca das alegações da parte demandada. 

Isso porque, não há prova documental suficiente dos fatos constitutivos. 

Depois, mesmo com a revelia da parte autora, não há como julgar a 

vertente liquidação, ao menos neste momento, mormente pela ausência de 

prova documental suficiente, como acima já delineado. Diante do exposto, 

este Juízo INDEFERE o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância da 

parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. 6 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 

de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007954-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO TRENTRIN SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007954-89.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO TRENTRIN SAMPAIO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 
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regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de 

Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias 

jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) 

e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Em acréscimo, 

preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode 

ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Por fim, mostra-se incabível a concessão de tutela 

quando se verificar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme o art. 300, §3º do CPC. Antes de analisar o pleito de exibição 

documental, verifica-se que o objeto litigioso não será analisado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor, isso porque não se trata de 

relação de consumo, eis que o autor quando teria estabelecido contrato 

com a empresa requerida se deu como espécie de “investimento” na dita 

sociedade empresarial, aparentemente considerada “pirâmide financeira”. 

Desta forma, o autor não adquiriu nenhum produto ou serviço na qualidade 

de destinatária final, de modo que não está presente a relação 

consumerista. Em análise dos autos, considerando o teor do acórdão (id. 

11259179) em que restou consignado que a afirmação do autor de que 

teria investido numerário em face da requerida é suficiente e elucidativa, 

nota-se a presença de probabilidade do direito. Além disso, há risco ao 

resultado útil do processo, isso porque, diante da dissolução da 

personalidade jurídica ocorrida na ação civil pública n. 

08002224-44.2013.8.01.0001 em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC, 

há risco quanto a eventual desaparecimento de documentos referente ao 

negócio jurídico formulado pelo autor com a requerida. 1 – Forte nos 

fundamentos antes expostos e com lastro nos artigos 300 e 301 do 

Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pedido de exibição documental, 

nos termos do art. 396 e art. 397 do CPC, a fim de que o réu apresente os 

respectivos documentos ou apresente resposta no prazo de 05 (cinco) 

dias após a sua citação/intimação, nos termos do art. 398 do Código de 

Processo Civil. Saliente-se que a recusa de sua exibição será avaliada por 

este Juízo, podendo ser aplicado o efeito disposto no art. 400 do CPC. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação da 

requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – A requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de a promovida alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiçana proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtido ou não o competente acordo que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do Código de Processo Civil. 9 – CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 

de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001031-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001031-47.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: FATIMA HURTADO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Trata-se de ação movida por FATIMA HURTADO 

FERREIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Ocorrendo a 

tramitação do feito, a parte requerida pugnou pela produção de prova 

pericial (id.11546370). O Juízo, na decisão de id. 12734227 deferiu a 

realização de tal prova, bem como nomeou perito. Honorários periciais 

informados no id. 14308773. Não concordância da parte requerida com os 

valores apresentados (id. 14530298). Vieram os autos conclusos. É o que 

merece relato. Passa-se a decidir. 1 - Compulsando os autos, verifica-se 

que os honorários apresentados pelo perito nomeado se mostram 

razoáveis, motivo pelo qual este Juízo FIXA a título de honorários periciais 

os valores informados no id. 14308773 - R$ 3.980,00 (três mil novecentos 

e oitenta reais). Nesse sentido: "PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1009423-57.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: 

BANCO BMG SA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – 

ARGUIÇÃO DE FRAUDE- DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA – CUSTOS A CARGO DO RÉU – DECISUM NÃO 

RECORRIDO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS 

PERICIAIS – RAZOABILIDADE – PARÂMETRO EM OUTROS CASOS 

SIMILARES - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO 

NÃO PROVIDO. Não se conhece da parte do Recurso que pretende 

rediscutir questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão 

consumativa.Mantém-se o valor fixado para os honorários periciais 

quando mostrar-se razoável, ainda mais se a parte que pugna pela sua 

diminuição não traz sequer parâmetros que revelem estar fora dos 

padrões da normalidade". 2 - INTIME-SE o requerido para que, no prazo de 

10 (dez) dias, acoste aos autos comprovante de depósito em juízo dos 

honorários periciais, sob pena de preclusão. 3 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 

de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007437-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007437-84.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DE CARVALHO 
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1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o paradeiro do veículo objeto dos autos e 

da parte demandada, INDEFERE-SE o pedido de id. 12103060. Sobreleva 

registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no 

sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as 

buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, 

a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. 2 - Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar o endereço atualizado para a localização do bem e 

da parte demandada, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. 3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário 

para cumprimento integral da decisão de id. 10876504. 4 – Do contrário, 

CONCLUSOS. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006155-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006155-11.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

WILSON TEODORO DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

1 – De início, diante do que se vê no Aviso de Recebimento juntado no ID 

n. 11899841, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 15128185, a determinação de penhora no rosto dos autos 

1005789-93.2016.8.01.0000 ou penhora via Bacen Jud. Pois bem. Versam 

os autos sobre liquidação e posterior execução da sentença proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, sendo o 

procedimento ordinário o rito adequado para o caso em questão, não 

havendo que se falar em constrição patrimonial nesta fase. Diante do 

exposto, este Juízo INDEFERE o pleito em questão. 3 – Diante da 

recalcitrância da parte demandada, aliada à necessidade da busca de 

elementos que corroborem as alegações expostas pela parte autora, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no 

prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema da 

empresa para os usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) 

extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a 

resposta, INTIME-SE a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. 6 - 

CUMPRA-SE. CÁCERES, 8 de novembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000385-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE RUIZ DORO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000385-71.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: DENISE RUIZ 

DORO 1 – Considerando as petições de id. 6830076, id. 10804772 e id. 

15427011, em que a parte autora informa o descumprimento do acordo 

homologado nos autos, PROCEDA-SE à retificação da capa dos autos e do 

Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como 

Cumprimento de Sentença, tendo como exequente Associação 

Beneficente Providência Azul – Colégio Imaculada Conceição e como parte 

executada Denise Ruiz Doro. 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC. 3 – Transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, INTIME-SE a parte exequente para manifestar no 

prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. 4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores por ventura depositados em 

favor da parte credora. 5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte 

devedora que, transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 6 – Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento. 7 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000393-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000393-48.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: JOSE EDUARDO 

RAMSAY TORRES 1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados 

no instrumento de mandato encartado no id. 1084101, com fulcro no item 

2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de id. 15436204 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição de alvará para levantamento da quantia 

bloqueada (id. 11476580) em nome do causídico, na forma requerida. 2 – 

Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC. 3 – No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001803-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RONDON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001803-73.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALEX RONDON RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Tendo em vista o depósito espontâneo da 

condenação, visualizado no id. 15636292, aliado à concordância da parte 

autora (id. 16314404), este Juízo DEFERE o pedido de id. 16314404 e, por 

conseguinte, autoriza a expedição do alvará em nome da parte autora, na 

forma requerida. 2 – Depois, uma vez que a parte autora concordou com a 

quantia depositada e informou a quitação com relação ao crédito objeto da 

demanda, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 3 

– CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004044-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004044-54.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 1 – Considerando a manifestação de 

id. 15216360, DEFERE-SE o pedido de conversão do presente feito em 

ação de execução com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, 

com redução dada pela Lei n. 13.043/2014. 2 – PROMOVAM-SE as 

alterações junto ao sistema APOLO e retificação da capa dos autos, pois 

o feito doravante passa a tramitar como execução por título extrajudicial. 3 

– Após, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC, devendo, para tanto, observar o endereço contido 

na petição inicial, no qual a parte foi encontrada em todas as intimações 

pessoais (fl. 24, 29 e 43). 4 – CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 5 – Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para a garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias 

seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 

6 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1º, do Código 

de Processo Civil). 7 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens 

móveis eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente se 

depositados junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel 

depositário, responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos 

bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a 

liberação da penhora. 8 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de 

cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários 

para a remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 9 – 

Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma 

autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em vista a ordem 

preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para que requeira as providências que entender necessárias 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 10 – FIXA-SE, 

desde já, os honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no 

caso de pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 11 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006553-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON RAFAEL CASTRO CAXITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006553-55.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WILTON RAFAEL 

CASTRO CAXITO 1 – Primeiramente, considerando o disposto no artigo 3º, 

§ 9º, do Decreto-lei 911/69, PROMOVA-SE o bloqueio, pelo sistema 

RENAJUD, para constar a restrição de transferência, circulação e 

licenciamento sobre o veículo em questão, como requerido no id. 

16016592. 2 – Depois, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado para localização do veículo objeto dos 

autos e da parte demandada, visando a sua citação, ou pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001803-10.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ANTONIO PEDRO 

FELIPE 1 – Considerando a petição de id. 12853214, em que a parte autora 

noticia o descumprimento do acordo homologado em Juízo, PROCEDA-SE à 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente BANCO BRADESCO S/A e como executados ANTÔNIO PEDRO 

FELIPE. 2 – Logo, INTIME-SE as parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC. 3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 4 – Em 

caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora. 5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC). 6 – Com ou sem requerimentos formulados, 

certifique-se nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS para 

apreciação ou arquivamento. 7 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 12 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001754-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GIVANILDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001754-66.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE GIVANILDO DA SILVA 1 – Considerando que a parte autora não 

comprovou ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o paradeiro do 

veículo objeto dos autos e da parte demandada, INDEFERE-SE o pedido de 

id. 15450824. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, 

apenas quando houver demonstração pela parte interessada de que 

foram realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 
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das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 2 - Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o endereço atualizado 

para a localização do bem e da parte demandada, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação de novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento integral da decisão de id. 

5865159. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007099-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DE VILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIEGO ODYNEI PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007099-13.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OSMAR DE VILLA REQUERIDO: DIEGO ODYNEI PEDROSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO 1 – Sem delongas, em que pese este juízo já 

ter se manifestado nos autos outrora, verifica-se que a competência para 

processar e analisar a presente demanda é da Quarta Vara Cível desta 

Comarca, ante a existência de interesse do Poder Público Estadual, 

consoante disposição do Provimento n. 05/2014/TP, por meio do Quadro 

de Competências atualizado em 21/03/2018, item 7, que determina: “4ª 

Vara – Processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, 

associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua 

competência”. Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta 

Comarca é competente para “processar e julgar os feitos que envolvem 

interesses das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal”, 

PROMOVA-SE a redistribuição do feito em favor da Quarta Vara Cível 

desta Comarca, determinando a remessa deste feito para o referido Juízo. 

2 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005238-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS LUCAS DE LIMA (AUTOR(A))

ELIZETH GONZAGA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DOMINGOS CORREA (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS CORREA (RÉU)

FRANCISCO ANTONIO SOUTO E FARIA (RÉU)

SEBASTIAO EDENIO FARIA DA SILVA (RÉU)

JOSÉ SOUTO FARIA (RÉU)

MARIA PASSOS CORREA (RÉU)

ANTONIA DE FATIMA TEIXEIRA CORREA (RÉU)

SEBASTIANA LEITE FARIA (RÉU)

ESPOLIO DE DOMERVIL MACHADO DA COSTA E FARIA E ANNA 

JOAQUINA SOUTO FARIA E IVONE SOUTO FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005238-89.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MESSIAS LUCAS DE LIMA, ELIZETH GONZAGA DOS SANTOS LIMA RÉU: 

FRANCISCO DE ASSIS CORREA, MARIA PASSOS CORREA, BENEDITO 

DOMINGOS CORREA, ANTONIA DE FATIMA TEIXEIRA CORREA, ESPOLIO 

DE DOMERVIL MACHADO DA COSTA E FARIA E ANNA JOAQUINA SOUTO 

FARIA E IVONE SOUTO FARIA, SEBASTIAO EDENIO FARIA DA SILVA, 

JOSÉ SOUTO FARIA, SEBASTIANA LEITE FARIA, FRANCISCO ANTONIO 

SOUTO E FARIA 1 – A parte autora pugnou pela citação por edital dos 

demandados não localizados (id. 14149320), em observância aos 

princípios da celeridade e economia processual. No ponto, INDEFERE-SE o 

pedido de citação por edital da parte ré, uma vez que a parte autora não 

comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o 

endereço da parte demandada. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas 

quando houver demonstração pela parte interessada de que foram 

realizadas todas as buscas possíveis quando a informação não foi 

alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca 

das informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, 

por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. Afinal, a citação por edital é 

exceção no ordenamento jurídico e somente deve ser adotada nos casos 

expressamente previstos para o seu cabimento. 2 – Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, diligenciar na busca do endereço 

dos demandados ainda não citados ou pugnar o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a 

indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – 

Decorrido o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS. 5 – No mais, CERTIFIQUE-SE se houve o cumprimento 

integral da decisão de id. 10653005, bem como manifestação das 

Fazendas Públicas. 6 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 12 de novembro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001784-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001784-67.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: OTICA FRAN EIRELI - ME 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face de Otica Fran Eirelli - ME, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo que a requerida estaria realizando atividades privativas 

de médicos oftalmologistas, bem como a venda casada de óculos de grau 

incompatíveis com a necessidade dos consumidores, bem como 

requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão de tais atividades, 

sob pena de multa diária, e no mérito a manutenção da suspensão, como 

também o pagamento por dano moral coletivo. Com a petição inicial, juntou 

documentos. Inicial recebida no id. 12837554, ao qual postergou a análise 

da tutela de urgência após a apresentação da contestação. Audiência de 

conciliação de id. 14071958, a qual restou inexitosa. Contestação 

apresentada no id. 14425282, pugnando pela improcedência dos pedidos 

formulados na exordial. Impugnação à contestação no id. 15190123. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passa-se a decidir. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA Para a concessão da tutela de urgência, deve-se estar 

presente elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 

300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se a 

existência de elementos ensejadores da concessão da pretendida tutela, 

pois, conforme as declarações de ids. 12801989, 12801995, 12801998, 

12802004 e 12802012, as pessoas ouvidas informaram que a consulta 

somente era realizada somente se adquirissem os óculos da requerida, 

bem como não receberam a receita médica, como também não sabem se 

quem lhes atenderam eram médicos oftalmologistas, pois eram de idade 

extremamente jovem. O STJ já firmou entendimento de que somente 

médicos oftalmologistas podem realizar consultas e prescreverem óculos 

e lentes: RECURSO ESPECIAL Nº 1.354.585 - PE (2012/0217913-0) 

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : CONSELHO 

REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE PERNAMBUCO - CROO-PE 

ADVOGADO : ANDRE LUIS TEIXEIRA DANTAS - DF020012 RECORRIDO : 

ESTADO DE PERNAMBUCO PROCURADOR : RENATA CRISTINA PINON DE 

MEDEIROS ZOBY E OUTRO(S) RECORRIDO : CREMEPE - CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ADVOGADO : 
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MARCELO GAMA ALVES E OUTRO(S) - PE023998 ASSISTENTE : 

SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA DE PERNAMBUCO ADVOGADO : 

FREDERICO COX CAVALCANTI LINS E OUTRO(S) - PE008537 

ADVOGADOS : SIMONE COX DINIZ LINS - PE021593 ANDRÉ RICARDO F. 

GAUDÊNCIO DE ALMEIDA INTERES. : CONSELHO BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA - "AMICUS CURIAE" ADVOGADOS : JOSÉ ALEJANDRO 

BULLON SILVA - DF013792 ISABELLA SILVA CARVALHO DE ANDRADE - 

DF033350 CARLOSMAGNUM COSTA NUNES - DF047892 GABRIEL BUNN 

ZOMER - DF051461 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC/1973. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. 

VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA 

PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. 

VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. 1. 

Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo Conselho Regional 

de Óptica e Optometria de Pernambuco – CROO/PE, com fundamento no 

artigo 485, V, do CPC/1973, objetivando desconstituir sentença prolatada 

em 21.2.2008 nos autos da Ação Ordinária 2006.83.00.012654-0, na qual 

foi julgado improcedente o pedido que visava a obstar o Estado de 

Pernambuco de fiscalizar e combater, nos termos do artigo 1º do Decreto 

24.492/1934, o eventual exercício, por profissionais habilitados na área de 

optometria, de atividades privativas de profissional da área médica 

(oftalmologistas). 2. Inicialmente, deve ser rejeitada a alegada violação do 

art. 535 do CPC/1973, na medida em que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos 

apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu 

aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento. 3. A apontada 

divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 

as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a 

transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de 

bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 – 

vigente ao tempo de interposição deste apelo – e art. 255 do RI/STJ) 

impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do 

art. 105 da Constituição Federal. 4. Cuidando-se de Recurso Especial 

interposto contra acórdão em Ação Rescisória, é indispensável, como se 

sabe, que a parte demonstre primeiramente a violação do art. 485, V, do 

CPC/1973 (reproduzido no art. 966, V, do CPC/2015). 5. A interpretação do 

STJ é de que não há desrespeito a “literal disposição de lei” quando o 

acórdão adota, entre as existentes, exegese razoável da legislação. Da 

mesma forma, não se configura a hipótese específica do art. 485, V, do 

CPC/1973 quando o tema não for objeto de jurisprudência pacífica nos 

tribunais. No caso concreto, a sentença que se pretende rescindir 

entendeu que não é possível vedar ao Estado o direito de fiscalizar e 

combater a prática, pelos optometristas, da atividade de realizar exames 

que levam à prescrição de óculos e/ou lentes de contatos de grau, pois 

esta constituiria atribuição privativa de profissional da medicina 

(oftalmologista). 6. Vale lembrar que o ato judicial que se pretende 

rescindir data de 2008, e ainda hoje há jurisprudência do STJ favorável ao 

entendimento adotado na decisão transitada em julgado. Precedentes do 

STJ: AgRg no REsp 1.413.107/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 

23/9/2015; REsp 1.261.642/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 

3/6/2013; REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 13/5/2010. 

7. Verificada, portanto, jurisprudência que confirma a razoabilidade da 

exegese adotada no ato judicial que se pretende rescindir, tanto na época 

de sua prolação como até os dias atuais, não há como reputar 

configurada a hipótese de violação a literal disposição de lei para os fins 

do art. 485, V, do CPC/1973, devendo ser confirmado o julgamento de 

improcedência do pedido deduzido na Ação Rescisória. 8. Recurso 

Especial não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça: ""A Seção, por unanimidade, negou 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator." Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes, 

Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena 

Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. Sustentou, oralmente, o 

Dr. ANDRÉ RICARDO F. GAUDÊNCIO DE ALMEIDA, pela parte 

ASSISTENTE: SOCIEDADE DE OFTALMOLOGIA DE PERNAMBUCO" No 

tocante ao perigo na demora, este encontra-se cabalmente demonstrado, 

pois, caso não haja tal coibição da requerida, mais consumidores poderão 

ser prejudicados, tendo a sua visão prejudicada por consultas realizadas 

por profissionais não habilitados. Isto posto, este Juízo DEFERE A TUTELA 

DE URGÊNCIA, determinando que a requerida se abstenha de efetuar 

consultas em escolas, igrejas, centros comunitários etc, em regime de 

mutirões e utilização de carro de som, bem como proibir a venda, através 

de financiamento, de óculos de grau incompatível com a necessidade dos 

consumidores. Em caso de descumprimento, APLICA-SE multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos com 

base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) Se as consultas foram realizadas 

por médicos oftalmologistas; B) Se a consulta somente seria realizada 

caso os pacientes comprassem os óculos da requerida; C) O nexo causal 

entre os atos realizados pela requerida e o dano coletivo causado. Diante 

dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o 

início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002945-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

MARCIA TENORIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de otacílio ferreira de matos (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002945-83.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCIA TENORIO SAMPAIO, MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ RÉU: 

ESPÓLIO DE OTACÍLIO FERREIRA DE MATOS Trata-se de Ação de 

Usucapião movida por MARCIA TENORIO SAMPAIO e MARIA HELENA 

RODRIGUES DA CRUZ em face do ESPOLIO DE OTACILIO FERREIRA DE 

MATOS, ambos qualificados na exordial. No id. 9401499, a pessoa de 

DEBORA GRACIELLY OLIVEIRA MOTA, através da Defensoria Pública do 

estado de Mato Grosso, apresentou contestação, sendo impugnada pelos 

autores no id. 12150719. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. Compulsando os autos, vislumbra-se que a 

pessoa de DEBORA GRACIELLY OLIVEIRA MOTA é terceiro estranho ao 

processo, devendo ingressar no feito através de oposição, cuja 

intervenção incidental deve ocorrer em forma de distribuição por 

dependência, nos termos do art. 683, § único, do CPC. Com relação à 

conexão, verifica-se que os autos 1003548-59.2016.8.11.0006, em trâmite 

neste Juízo, versam sobre o mesmo imóvel, sendo possível a conexão 

entre ambas as ações. Isto posto este Juízo DECIDE: 1 - DETERMINAR a 

secretaria da vara com a exclusão do id. 9401483 e seus ids anexos. 2 - 

NÃO RECEBER a contestação apresentada por DEBORA GRACIELLY 

OLIVEIRA MOTA, ante a falta de previsão legal e a impossibilidade de 

aplicabilidade dos princípios da fungibilidade a instrumentalidade. 3 - 

RECONHECER a conexão destes autos com o feito de n°. 

1003548-59.2016.8.11.0006, devendo a secretaria de vara providenciar a 

associação destes autos com a presente demanda, sendo preventa a 

presente lide, pois fora ingressada primeiramente. 4 - INTIMAR os autores 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, fornecerem endereço ou dados que 

possibilitem a citação do representante do espólio requerido. 5 - INTIMAR a 

Defensoria Pública acerca da presente decisão. 6 - Cumprido o item 4 ou 

decorrido o prazo, CONCLUSOS. 7 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de 

novembro de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PINTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001885-07.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GILBERTO PINTO SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização 

de Seguro DPVAT movida por GILBERTO PINTO SANTOS em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados nos autos. Não havendo questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos com base na petição inicial e na contestação. Nesse quadro, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos: A) A existência e grau de 

invalidez do autor; B) O nexo de causalidade entre a eventual invalidez do 

requerente e eventual acidente de trânsito. 1 - Delimitados os pontos 

controvertidos, este Juízo DEFERE a produção de prova pericial, 

determinando a remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do 

mutirão de perícias DPVAT. Quanto a eventual realização de audiência de 

instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, posterga-se tal análise, 

uma vez que a perícia deverá ser realizada antes da oitiva de 

testemunhas, se for o caso. 2 – Após, retornem os autos CONCLUSOS 

para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 3 – INTIMEM-SE. 

4 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 12 de novembro de 2018. Ramon Fagundes 

Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000517-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000517-94.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: LUCELIA DE 

ALMEIDA MACEDO Trata-se de ação de ação monitória ajuizada por 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL – COLÉGIO 

IMACULADA CONCEIÇÃO em face de LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO, 

ambos qualificados nos autos. 1 – Levando-se em consideração o 

princípio da duração razoável do processo e, considerando que já houve 

o deferimento anterior por duas vezes da suspensão dos autos por 20 

(vinte) dias para que a parte autora diligenciasse no sentido de encontrar 

o endereço da parte requerida, o pleito de ID n. 16049667 não merece 

prosperar. 2 - Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de suspensão 

formulado pela autora, uma vez que não houve a citação da parte 

demandada. O artigo 921, III do CPC autoriza a suspensão do feito no caso 

de não localização de bens passíveis de penhora, o que não é o caso. 

Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas, o que também não fez. 3 – 

INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do executado a 

fim de proceder a sua citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo sem a resolução do mérito. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002936-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002936-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A No 

despacho de id. 13977252 determinou-se a intimação da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar os pressupostos para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pedido. Devidamente intimada, a parte autora deixou 

transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como registrado no andamento 

processual. Pois bem. A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” A Constituição Federal, por 

sua vez, dispõe: “Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Malgrado a Constituição da República – norma suprema – traga 

previsão expressa de que para o usufruto do benefício da assistência 

judiciária gratuita é necessária comprovação da insuficiência de recursos, 

a jurisprudência pátria tem admitido a simples declaração da parte como 

presunção juris tantum de carência. Entretanto, como se trata de 

presunção relativa, caso haja provas nos autos de que as partes tenham 

condições para arcar com as despesas do processo, o pedido pode e 

deve ser indeferido, na forma do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: “§ 1º. 

Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas 

judiciais. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986).” Nesse sentido: 

“JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO 

NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O benefício da justiça gratuita é 

concedido mediante a simples afirmação da parte de que não está em 

condição de arcar com as custas do processo. Entretanto, tal afirmação 

possui presunção juris tantum, podendo ser confrontada por outras 

provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei 1.060/50. 

II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido de justiça gratuita com 

base nas provas dos autos não pode ser revista nesta Corte ante o óbice 

previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a que se nega provimento. 

(STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – Relator(a): Ministro 

FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - PRIMEIRA TURMA - 

Publicação: DJe 27/08/2008).” Hodiernamente, nota-se uma verdadeira 

banalização do instituto, criado originariamente para ampliar o acesso à 

justiça e, assim, propiciar a todos os cidadãos garantir seus direitos. 

Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do benefício por 

pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o custo do 

processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer sanção. 

Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se dão conta 

da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma vez que 

simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a interpretação 

dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta a afirmação 

da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, 

serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se houver outros 

indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício ser 
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indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, deve 

sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, §2º: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Em aresto colhido no Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, 

sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Código de 

Processo Civil, restou consignado à presunção relativa atinente à 

declaração prestada pelo interessado no benefício, como também 

verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, 

viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido havendo 

fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos legais para 

o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a ementa do 

referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque)” Verifica-se que a parte autora não atendeu ao 

comando determinado pelo Juízo, deixando de se manifestar e comprovar 

os pressupostos para a concessão do benefício em questão. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira do 

autor. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das 

custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000633-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO COUTINHO (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE (RÉU)

Réu desconhecido ou incerto (RÉU)

LUCIANE PESTRE LISO (RÉU)

CLAUDIA CUIABANO PESTRE (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000633-66.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA RÉU: RÉU DESCONHECIDO 

OU INCERTO, CLAUDIA CUIABANO PESTRE, LUCIA VALDEREZ CUIABANO 

PESTRE, LUCIANE PESTRE LISO, ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, 

ANSELMO LUIS LISO, DECIO COUTINHO 1 – A parte autora pugnou pela 

citação por edital dos demandados (id. 15357860), uma vez que estariam 

em local incerto e não sabido. No ponto, INDEFERE-SE o pedido de citação 

por edital da parte ré, uma vez que a parte autora não comprovou ter 

esgotado todos os meios extrajudiciais para localizar o endereço da parte 

demandada. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em 

relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver 

demonstração pela parte interessada de que foram realizadas todas as 

buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, 

a parte demonstrar suas diligências em busca das informações – que são 

de seu único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em 

cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, 

entre outras formas. Afinal, a citação por edital é exceção no 

ordenamento jurídico e somente deve ser adotada nos casos 

expressamente previstos para o seu cabimento. 2 – Logo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, diligenciar na busca do endereço 

dos demandados ou pugnar o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação do 

endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a citação. 4 – Decorrido o prazo 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS. 5 – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007794-64.2017.8.11.0006. 
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REQUERENTE: JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA 1 - CHAMA-SE o feito a ordem. 2 - REVOGA-SE 

parcialmente a decisão de id. 11763317, mais precisamente os itens 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8, bem como seus atos decorrentes. 3 - Tendo em vista o 

deferimento da tutela de urgência, INTIME-SE a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, adite a petição inicial, nos termos do art. 

303, § 1°, I, do CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme dispõe o § 2°, do artigo acima mencionado. 4 - DESIGNA-SE 

audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. Desnecessária a citação da parte requerida, vez que já tomou 

conhecimento dos presentes autos. 5 - O requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 

do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo. 6 - Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 7 - INTIMEM-SE os advogados das partes, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada. 8 - CONSIGNE-SE 

no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 acarretará multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 9 - Após a realização da audiência de conciliação, sendo 

obtido ou não o competente acordo que deverá ser lavrado termo num ou 

noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do Código de Processo 

Civil. 10 - Considerando o não cumprimento da tutela de urgência, 

DETERMINA-SE que o requerido, no prazo impostergável de 05 (cinco) 

dias, acoste aos autos os documentos mencionados na exordial, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). 11 - CUMPRA-SE. CÁCERES, 13 de novembro 

de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001151-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FERREIRA DA CRUZ FERRAZ (AUTOR(A))

BENEDITO REGINALDO FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA ONOFRE (RÉU)

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA ONOFRE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001151-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO REGINALDO FERRAZ, BENEDITA FERREIRA DA CRUZ FERRAZ 

RÉU: MARCOS ANTONIO VIEIRA ONOFRE, MARIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA ONOFRE 1 – Considerando que a parte autora não comprovou 

ter esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte 

executada, INDEFERE-SE o pedido de ID n. 15094907 de 31/08/2018 para 

buscas pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD. Sobreleva registrar que o 

entendimento deste Juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir 

a busca de endereços, apenas quando houver demonstração pela parte 

interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis quando a 

informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte demonstrar suas 

diligências em busca das informações – que são de seu único e exclusivo 

interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, 

cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras formas. Os 

autores sequer constaram os endereços das partes demandadas na 

petição inicial ou justificaram a impossibilidade de fazê-lo. 2 - Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

endereço atualizado das partes demandadas, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. 3 – Com a indicação de novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento integral da decisão de ID n. 

12244521. 4 – Do contrário, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 14 de novembro 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DAVI JUNKES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003678-15.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SILVESTRE DAVI JUNKES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Considerando o requerimento realizado pela 

parte no ID n. 15501968, DEFERE-SE, devendo o feito permanecer 

suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do 

protocolo da aludida petição. 2 – Decorrido o prazo sem manifestação, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 3 – Após, com ou sem 

manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e remetam-se CONCLUSOS para 

apreciação. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007299-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO PEREIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007299-20.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

VAGNO PEREIRA PIRES RÉU: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA DO ESTADO 1 – Em que 

pese este juízo já ter se manifestado nos autos outrora, verifica-se que a 

competência para processar e analisar a presente demanda é da Quarta 

Vara Cível desta Comarca, ante a existência de interesse do Poder Público 

Estadual, consoante disposição do Provimento n. 05/2014/TP, por meio do 

Quadro de Competências atualizado em 21/03/2018, item 7, que determina: 

“4ª Vara – Processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, 

associadas a cartas precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua 

competência”. Logo, considerando que a Quarta Vara Cível desta 

Comarca é competente para “processar e julgar os feitos que envolvem 

interesses das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal”, 

PROMOVA-SE a redistribuição do feito em favor da Quarta Vara Cível 

desta Comarca, determinando a remessa deste feito para o referido Juízo. 

2 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002123-26.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por ANA MARIA DA SILVA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

24/09/2017, que lhe acarretou lesões de caráter permanente. Requer, 

portanto, a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao 

Seguro DPVAT, além de custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 13147270) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14130804, 

argumentando, preliminarmente, a falta de interesse de agir, diante da 

ausência de regulação administrativa, bem como a ausência de laudo do 

IML e de boletim de ocorrência completo. No mérito, defende a 

imprescindibilidade da produção de prova pericial, diante da inexistência 

de prova da invalidez. Em caso de pagamento, pede que seja realizado de 

forma proporcional, conforme a extensão da lesão. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo entre as partes, sendo realizada avaliação 

médica na parte autora (id. 14317284 e id. 14317210). A réplica à 

contestação é vista no id. 14486934. O despacho de id. 14851197 

determinou a intimação da parte autora para promover a juntada de cópia 

integral do boletim de ocorrência. A parte demandada juntou o 

comprovante de pagamento dos honorários periciais (id. 15031123). A 

juntada do boletim de ocorrência é vista no id. 15093189. A parte 

demandada apresentou manifestação acerca do laudo pericial (id. 

15578208). O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC. De início, a parte autora demonstrou que 

houve requerimento formulado na esfera administrativa e que houve a 

exigência de outros documentos para análise do pleito (id. 13127989). 

Mesmo ausente a resposta negativa, a parte demandada, até o presente 

momento, não demonstrou o epílogo do pleito administrativo antes 

formulado, o que, por si só, revela a existência de interesse da parte 

autora em pleitear o recebimento da indenização na esfera judicial. Dessa 

feita, indefere-se a preliminar em tela. Depois, com relação a juntada de 

boletim de ocorrência completo e laudo médico elaborado pelo IML, vale 

ressaltar que a sua apresentação não é requisito para o pleito em 

questão, mormente porque a avaliação médica poderá ser elaborada 

tranquilamente em sede administrativa, de instrução processual ou, como 

no vertente caso, já fora realizada em sede de audiência de conciliação 

concentrada, além de que a parte autora promoveu a juntada do boletim de 

ocorrência completo no id. 15093189. Bem por isso indefere-se a 

preliminar em questão. No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se ao pedido de indenização de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou à parte autora lesão corporal 

incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar 

todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de trânsito, 

ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja 

pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir 

de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela parte autora é necessário que 

a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial, inexistindo tais sequelas, impossível o 

reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. Como 

sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de 

indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica. O disposto pelo 

artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a indenização do seguro 

DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso 

de invalidez permanente: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente”. No caso em 

destaque, a documentação trazida juntamente com a petição inicial 

demonstra que há nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o 

acidente de trânsito ocorrido. Afinal, a versão narrada pela parte autora 

no boletim de ocorrência de id. 15093189 é corroborada pelas 

informações constantes do documento de atendimento médico (id. 

13127983). De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, o 

laudo médico de id. 14317230 foi categórico em afirmar que a lesão da 

parte autora foi proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, 

que a região acometida é o membro inferior esquerdo, a mesma indicada 

nos documentos médicos apresentados pela parte autora. Deste modo, 

não há falar em ausência de nexo causal, restando confirmado pelas 

provas acostadas nos autos. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora foi acometida por claudicação moderada, atrofia moderada de 

músculo e redução de mobilidade de membro inferior, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora, como já acenado anteriormente. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso do autor houve a perda 

parcial incompleta, com repercussão de 10% (residual), o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70% 

= R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), os quais devem ser corrigidos a partir do evento danoso (segundo 

entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora (1%) a partir da 

citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, condenando a 

ré ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), sobre o 

qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das custas processuais, 

despesas e honorários advocatícios, que ficam arbitrados em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por 
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consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 13 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002406-49.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I – Relatório Trata-se de ação 

cobrança de seguro DPVAT ajuizada por LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE 

SOUZA em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/03/2017, que lhe acarretou lesões. 

Afirma, ainda, que pugnou administrativamente pelo recebimento do 

seguro e que fora efetuado o pagamento da quantia de R$ 4.725,00 pela 

ré, de modo que requer a complementação da indenização. Com a inicial, 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 13422700) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 14209517, 

argumentando, em preliminar, a ausência de pressupostos de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Ainda, aduz falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. No mérito, afirma que o proprietário do veículo se encontra 

inadimplente com o pagamento do seguro, o que justificaria a negativa da 

seguradora. Ainda, sustenta a improcedência do pedido, diante do 

pagamento realizado na esfera administrativa. As partes compareceram 

na audiência de conciliação designada, porém, não houve acordo (id. 

14311045). Na ocasião, fora elaborado o laudo pericial (id. 14310972). A 

parte autora manifestou favorável à conclusão pericial (id. 15154228). Do 

mesmo modo, a parte ré concorda com o laudo pericial e defende a 

inexistência de indenização complementar (id. 15308860). O processo 

veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC. DAS QUESTÕES PRELIMINARES Inicialmente, no que se refere à 

questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que teria ocorrido o pagamento da indenização na via 

administrativa que, no entendimento da ré deu plena, irrevogável e 

irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda acolhimento. 

Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao direito de 

pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento 

comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. 

Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Depois, a ausência de 

comprovante de endereço em nome da parte autora, por si só, não torna 

prejudicada a fixação do foro de competência, uma vez que, em se 

tratando de ação de cobrança de seguro DPVAT, os foros competentes 

para o julgamento da demanda restringem-se aos do domicílio do autor ou 

do local do fato, com fulcro no art. 53, inciso V, do CPC. Desse modo, 

embora ausente o comprovante de endereço da parte autora, é fato 

incontroverso que o acidente em questão se deu nesta cidade, conforme 

se vê no boletim de ocorrência de id. 13418566. Portanto, indefere-se a 

preliminar em questão. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a 

questão central refere-se ao pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou à autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.” No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 14310972 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior direito. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida com 

comprometimento discreto de marcha, redução da força e movimento de 

flexão e atrofia moderada da musculatura, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 
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como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00 x 50% = R$ 4.725,00. 

Todavia, o valor indenizatório recebido administrativamente (id. 13418555) 

corresponde exatamente ao valor ora apurado relativo às lesões sofridas, 

de sorte que não há valor remanescente pendente de pagamento, razão 

pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial é medida de rigor. 

III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o processo com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006531-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006531-94.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: JOAO MENDES 

FEITOSA I – Relatório BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A ajuizou a presente 

ação de busca e apreensão em face de JOAO MENDES FEITOSA, ambos 

já qualificados neste processo, uma vez que a parte ré teria deixado de 

efetuar o pagamento das parcelas mensais referentes ao contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária pactuado entre as 

partes. Diante disso, pleiteia o autor liminarmente a expedição de mandado 

de busca e apreensão, bem como a procedência da presente ação. Com a 

inicial, juntou documentos. A decisão de id. 10621785 recebeu a petição 

inicial e deferiu a liminar de busca e apreensão. A parte demandada fora 

citada e o veículo apreendido, conforme se colhe da certidão e auto de 

apreensão de ID n. 11501468. A parte demandada apresentou a resposta 

de ID n. 12004250, alegando, preliminarmente, a extinção do feito sem 

resolução do mérito, uma vez que não houve a comprovação da mora. No 

mais, aduz excesso na cobrança, a inconstitucionalidade do vencimento 

integral da dívida, invoca a teoria da imprevisão e o adimplemento 

substancial do contrato. A réplica à contestação é vista no ID n. 

14187448. Vieram os autos conclusos. II - Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Sem delongas, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nessa linha, a 

caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, do 

aludido decreto: “§ 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso 

de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário.” No mesmo sentido, a Súmula nº 

72/STJ estabelece: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Vale ressaltar que, nos 

termos do que fora acenado, é indispensável que a notificação 

extrajudicial seja entregue no endereço do domicílio do devedor, conforme 

constar no contrato, prescindindo da notificação pessoal do devedor, a 

exemplo do que já decidiu o STJ: “ARRENDAMENTO MERCANTIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO 

ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO 

OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. 

NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. 

PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA 

EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU 

DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA 

SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. (...) 

4. Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de 

notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio 

destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a 

caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há 

impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio 

legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com 

efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para 

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão 

ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta 

registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, 

ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma 

hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do 

próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1292182/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

29/09/2016, DJe 16/11/2016) (destaquei) Passo seguinte, cumpre dizer 

que o protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, 

desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, 

conforme também já pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 

COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório,o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) 

(destaquei) No vertente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial 

enviada pelo banco sequer foi entregue, sendo que o Aviso de 

Recebimento foi devolvido ao remetente (ID n. 10381066). Assim, em que 

pese o autor ter protestado o título, não restou demonstrado o 

esgotamento das tentativas de localização da parte ré no endereço 

indicado no contrato, necessário para a utilização do protesto por edital 

como meio hábil a comprovação da mora do devedor para fins de busca e 

apreensão do objeto da demanda. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 
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endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (TJMT - GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (TJMT - 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

(destaquei) No ponto, não obstante ter sido levado a cabo o cumprimento 

da liminar de busca e apreensão do bem, o feito em tela carece de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo 

que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe. III - Dispositivo Posto isso, este Juízo JULGA EXTINTO o feito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do CPC e REVOGA, por conseguinte, a 

liminar de busca e apreensão, devendo o veículo ser restituído à parte 

demandada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, no importe de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 20.000,00. Ainda, 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007733-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIM DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007733-09.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

NAIM DA CONCEICAO RÉU: BALBINO DA CONCEICAO Trata-se de ação 

de ação de reintegração de posse ajuizada por NAIM DA CONCEIÇÃO em 

face de BALBINO DA CONCEIÇÃO, todos qualificados na inicial. 

Realizados alguns atos processuais, foi designada audiência de 

conciliação pelo juízo, que restou infrutífera ante a ausência das partes (ID 

n. 13102215). Designada nova data para audiência de conciliação (ID n. 

14080101 e 14080372). A correspondência de citação foi devolvida sob o 

motivo de “mudou-se”, conforme documento de ID n. 14248571. Não foi 

realizada a audiência de conciliação redesignada pela ausência de ambas 

as partes, conforme termo de sessão de ID n. 14647792. A parte autora 

foi intimada para se manifestar acerca da correspondência devolvida (ID 

n. 15121901), mas quedou-se inerte, conforme certificado no ID n. 

15837743. Novamente designada audiência de conciliação, não foi 

realizada pela ausência de ambas as partes, conforme termo de sessão 

de ID n. 1633585. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte 

demandante não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo. O autor permaneceu inerte, 

prejudicando assim o bom andamento da demanda, não obstante as 

diversas intimações para tanto. Diante disso, considerando que a parte 

autora não promoveu as diligências que lhe competia, deve o processo 

ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, tal condenação permanece 

suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004837-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CAMPOS DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004837-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SIDNEI CAMPOS DA FONSECA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I - RELATÓRIO Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por SIDNEI CAMPOS 

DA FONSECA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT, ambos qualificados nos autos. Alega o requerente 

ter sofrido acidente de trânsito em 19/08/2016, sofrendo incapacidade 

laborativa parcial em seu ombro esquerdo. Aduz ainda que ingressou com 

pedido administrativo, porém sem sucesso. Com isto, recorreu ao 

judiciário, requerendo o pagamento do seguro obrigatório. Juntamente com 

a inicial, foram anexados os documentos que entendeu pertinentes. 

Recebimento da exordial e concessão da gratuidade de justiça no id. 

10653252. Audiência de conciliação de id. 11784601, momento ao qual a 

parte requerente foi submetida à perícia médica. Laudo pericial de id. 

11784697. Contestação de id. 11869056, a qual a requerida pugnou pela 

improcedência dos pedidos, ante a ausência de laudo pericial. 

Manifestação da promovida acerca da perícia realizada, conforme id. 

15232781. Impugnação à contestação e manifestação acerca do lauro 

pericial no id. 15263880. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. II - FUNDAMENTAÇÃO Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a questão central 

refere-se no pedido de PAGAMENTO de seguro obrigatório de danos 

pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito causado por 

veículo de via terrestre o qual resultou ao autor lesão corporal 

incapacitante. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
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veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3°, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente, senão vejamos: 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no 

caso de invalidez permanente No caso em destaque, o laudo médico 

pericial (id. 11784697), concluiu que há nexo de causalidade entre as 

sequelas observadas e o acidente de trânsito ocorrido no dia 19/08/2016. 

De mesmo modo, corroborando os documentos médicos e o laudo pericial, 

foi categórico em afirmar que a lesão do autor foi proveniente de acidente 

automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o ombro 

esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pelo 

requerente. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que o autor foi acometido por invalidez 

permanente parcial, sendo o dano perda parcial incompleta da mobilidade 

do ombro esquerdo, com proporção de 75% (setenta e cinco por cento). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente está 

acometido por invalidez permanente parcial. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que 

ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, 

ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete - se à situação adequada a cada caso. A referida 

tabela expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou 

membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, o segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo é invalidez 

permanente parcial no ombro esquerdo, que estabelece o percentual de 

75% (setenta e cinco por cento). Deste modo, como no caso do autor 

houve a perda parcial incompleta, com repercussão intensa na 

porcentagem de 75%, o valor indenizatório devido deve obedecer ao 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00 x 75% = R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). III - 

DISPOSITIVO Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial para condenar a Seguradora Líder Dos Consórcios 

DPVAT S/A ao pagamento a requerente da importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de 

indenização advinda de Seguro DPVAT, que deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. CONDENA-SE a seguradora requerida ao pagamento das custas 

e despesas do processo e de honorários advocatícios ao procurador do 

requerente correspondente a 15% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no art. 85, §2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. CÁCERES, 14 de novembro de 2018. 

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001669-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA AGUILAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001669-17.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA DE FATIMA AGUILAR Trata-se de embargos de declaração nos 

embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO 

FINACIAMENTOS S/A atacando a sentença de ID n. 12807315, sob o 

argumento de que referida sentença apresenta omissão por carecer de 

fundamentação porque “o Juiz da causa não apontou as razões de fato e 

de direito que, deixou de condenar a Embargada nas custas 

sucumbenciais”. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Pela análise das razões recursais, de rigor o 

não conhecimento do recurso de embargos de declaração. É cediço que a 

omissão se configura com a falta de manifestação expressa sobre algum 

ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado nos autos em relação 

ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas não o faz. No caso dos 

autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, 

porquanto inexiste qualquer omissão na sentença atacada. Afinal, a 

sentença foi devidamente fundamentada, ao contrário do que alega a 

parte embargante. Depois, eventual erro de julgamento no que toca ao 

mérito da demanda deverá ser alvo de recurso próprio. Em suma, certa ou 

não a compreensão fática/jurídica lançada na decisão, como não se 

depara com a omissão a que se refere o art. 1.022 do CPC, o recurso 

aviado não é próprio para o fim pretendido. Restou expressamente 

demonstrado que os embargos opostos visam tão somente a rediscussão 

da lide, uma vez que o embargante assim dispôs em sua peça: Motivo pelo 

qual, vem através dos embargos, requerer a modificação em vossa 

respeitável sentença conforme exposição acima. Nobre Magistrado, pelos 

princípios da economia processual e função social do processo, merece 

ser aplicado o efeito modificativo ao deslinde, sendo desnecessária a 

eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores. A pretensão 

de rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, é inviável no instrumento utilizado, como já dantes decidido. 

Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO 

CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DE MATÉRIA JÁ 

DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição 

os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A 

pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do 

recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e 

interposição de aclaratórios protelatórios. (ED 66060/2018, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018). Logo, por pretender o 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, ausentes os 

pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo NÃO CONHECE 

dos embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser 

mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006341-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006341-97.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, 

FLAVIO NEVES COSTA REQUERIDO: RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA 

Pelo teor da sentença, percebe-se que a parte Devedora estava 

representada processualmente por Procurador devidamente habilitado. O 

Advogado da parte executada não foi habilitado no ato do protocolo! É de 

se exigir a providência do exequente, porquanto não se trata de processo 

de conhecimento, mas sim, de “cumprimento de sentença” decorrente de 

demanda anterior, na qual, a parte demandada possuía Advogado. Logo, 

como a intimação do devedor pode ser realizada por meio do Advogado 

(art. 513, §2°, I do CPC), necessário que o autor proceda à habilitação e 

caso reste impossibilitado, deverá informar o nome do respectivo 

Procurador. Portanto, fica o autor intimado a complementar as informações 

lançadas na plataforma PJE, no prazo de 15 dias. Acaso atendida a 

determinação, determino a intimação do devedor, na pessoa de seu 

Advogado (art. Art. 513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da 

Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, 

incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na 

forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação. (art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

expeça-se o necessário sem prejuído da realização de diligências no 

sistema RENAJUD e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão 

do feito após a expedição do mandado de penhora, avaliação e demais 

atos. Cáceres/MT., 14 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 5 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias; 2) - Efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de Penhora a ser oportunamente 

expedido. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

das aludidas “Guia de Diligência e Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o 

patrono deverá acostar aos autos os respectivos comprovantes. 

Cáceres, 14 de novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003793-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN THEODORO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15983736), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, informar o novo 

endereço, bem como, requeira o que entender de direito. Cáceres, 14 de 

novembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005985-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SANTOS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

ESPÓLIO DE JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que se manifeste, no prazo de 

15 dias, em relação a correspondência devolvida e anexada nos autos. 

PROCESSO n. 1000711-31.2016.8.11.0006 Valor da causa: $9,990.10 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: GERALDO CELSO DA SILVA Endereço: AV. SEBASTIAO 

ENEDINO, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDVAL ROSENDO DOS SANTOS Endereço: RUA 

SANGRADOURO, SN, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ESPÓLIO DE JOANITA DE CARVALHO MENDES Endereço: RUA 

SANGRADOURO, CETRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 14 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004351-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004351-08.2017.8.11.0006 Valor da causa: $500,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: POLIANA 

RODRIGUES DOMINGOS Endereço: Rua João Márcio Atala, 29, Bairro 

Jardim do Trevo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Rua Getúlio Vargas, 1535-1595-1589, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c 

com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos 

para efetuar a intimação das partes para ciência e manifestação acerca 

da proposta do perito, no prazo de 05 (cinco) dias. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003021-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de Intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se , no prazo 

de 15 dias, em relação a correspondência devolvida e anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1003021-73.2017.8.11.0006 Valor da causa: $24,791.61 

ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ANALIA PINTO DE ARRUDA 

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 789, CENTRO, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE LUIZ DA SILVA Endereço: 

RUA AMAZONAS, QUADRA 04, LOTE 14, 14, LOTEAMENTO JARDIM 

NOVA IPANEMA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: HORIZONTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 434, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 14 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003629-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos para intimar Vossa Senhoria, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, para que manifeste-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

correspondência devolvida e juntada aos autos. PROCESSO n. 

1003629-37.2018.8.11.0006 Valor da causa: $77,855.32 ESPÉCIE: 

[MÚTUO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Endereço: RUA FREDERICO 

GUILHERME BUSCH, 87, JARDIM BLUMENAU, BLUMENAU - SC - CEP: 

89010-360 POLO PASSIVO: Nome: ERICA OLIVEIRA DE SOUZA Endereço: 

Marechal Deodoro, 436, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Cáceres, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOSA/CONVIVENTE DO SR. ETERGINO JOSÉ DE LIRA (RÉU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO (JOEL SOARES VIANA JUNIOR - ANALISTA 

JUDICIÁRIO)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006079-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderlei Cardoso de Oliveira (RÉU)

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que manifeste-se, no prazo 

de 15 dias, acerca das correspondências devolvidas e anexada aos 

autos. PROCESSO n. 1006079-50.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$19,580.00 ESPÉCIE: [DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]->DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: 

Nome: FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS Endereço: rua dos 

garimpeiros, s/n, Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA Endereço: rua das margaridas, 

208, jardim padre paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: Wanderlei 

Cardoso de Oliveira Endereço: Rua das Margaridas, 208, Jardim Padre 

Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 14 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002186-51.2018.8.11.0006 Valor da causa: $8,162.70 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 1047 

A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

POLO PASSIVO: Nome: FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA 

Endereço: RUA TIRADENTE, 1025, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, devendo o(a) 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), CPD (Central 

de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – 

CGJ, clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 14 

de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORACIO DE SOUZA DIAS LARA (AUTOR(A))

ELIANE RAMOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006081-20.2018.8.11.0006 Valor da causa: $66,196.01 ESPÉCIE: 
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[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ELIANE RAMOS CORDEIRO Endereço: Rua São Thomé, 231, 

Jardim Marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ORACIO DE 

SOUZA DIAS LARA Endereço: Rua São Thomé, 231, Jardim Marajoara, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: DOMITILIA 

OLIVEIRA DA SILVA Endereço: desconhecido PESSOAS A SEREM 

INTIMADAS (TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, 

que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e 

III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com 

aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA proposta por ELAINE RAMOSCORDEIRO 

LARA E ORÁCIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO em face de DOMITILIA 

OLIVEIRA DA SILVA,referente à um imóvel situado na Rua São Thomé, Nº 

231, Quadra 26, Lote 01, bairro Jardim Marajoara, Cáceres/MT,com área 

total de 185,92 m², com matrícula 10.604 Livro:2-H-2, Fls. 55. DESCRIÇÃO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO: "Um imóvel situado na Rua São Thomé, n. 231, 

Quadra 26, Lote 01, bairro Jardim Marajoara,Cáceres/MT, com área total 

de 185,92 m², com matrícula 10.604 Livro:2-H-2, Fls. 55" 

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc.Cite-se a Requerida por edital com as 

advertências do art. 344 do Código deProcesso Civil.Proceda a ainda 

escrivania:- tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se asadvertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC);- por edital, a intimação de terceirosinteressados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nostermos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica;- 

aintimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15(quinze) dias, sobre o pedido, 

com aplicação analógica do art.216-A da Lei 6.015/73.Intime-se.Expeça-se 

o necessário." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GLEICE MARIA CASTRILLON, digitei. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001215-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito de que manifeste-se, no prazo de 

5 dias, em relação a correspondência devolvida e anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1001215-37.2016.8.11.0006 Valor da causa: $21,757.56 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 489, 1 Piso, Jardim Duas Pontes, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INACIO ALEXANDRE CAVALCANTE Endereço: RUA JUDAS, 29, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 14 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FARIA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006387-86.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILO FARIA MALHEIROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT demandada por CAMILO FARIA MALHEIROS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. É bem certo que a 

seguradora inclusa no polo passivo da ação possui legitimidade para 

responder a ação em que se demanda o pagamento do seguro obrigatório 

(DPVAT). No entanto, deve-se frisar que a decisão administrativa 

encartada à inicial foi proferida pela Seguradora Líder. Sabe-se que este 

Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, para que haja interesse 

de agir na demanda, necessário que se demonstre o exaurimento da via 

administrativa, onde, em caso de negativa de pagamento, surgirá a 

pretensão resistida a justificar o interesse de agir na demanda. Diga-se 
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isto, pois, a princípio, não havendo decisão administrativa prévia e 

negativa proferida pela seguradora Porto Seguro, não estaria configurado 

o necessário interesse de agir em face da mesma. Além disto, deve-se 

destacar que o pedido administrativo formulado à seguradora líder garantiu 

ao autor o recebimento de indenização no valor de R$1.687,50. A inicial 

nada comenta quanto ao valor já recebido! Apenas tece considerações 

genéricas para ao final requerer o pagamento de indenização no valor de 

R$38.160,00 – ainda que o teto de cobertura securitária seja no valor de 

R$13.500,00. Diante das informações acima, nos termos do art. 9° e 10° 

do CPC, bem na esteira do art. 321 do mesmo códex, necessário se faz 

que o autor se manifeste e complemente a inicial nos seguintes termos: - 

justifique/comprove o interesse de agir contra o réu PORTO SEGUROS, 

uma vez que a decisão administrativa foi proferida pela SEGURADORA 

LÍDER; - justifique/comprove a existência de interesse de agir 

(necessidade/adequação) da ação, uma vez que já foi concedida 

indenização na esfera administrativa. Caso repute insuficiente a 

indenização paga administrativamente, deverá elaborar construção 

argumentativa na inicial a fim de justificar a necessidade de 

complementação; - Justifique/comprove a razão jurídica do pedido de 

indenização no valor de R$38.160,00, uma vez que referido valor 

ultrapassa o teto previsto na legislação de regência (art. 3°, I e II da Lei 

6.194/1974). - Justifique/comprove sua condição de hipossuficiência 

econômica, alegada na inicial, porquanto, não há elementos para o 

convencimento do Juízo neste sentido, tampouco houve na qualificação do 

autor a sua profissão. Tais informações são necessárias para subsidiar o 

Juízo em relação ao pedido de gratuidade da justiça. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias para a resposta. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 14 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006388-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006388-71.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DELSON ARRUDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT demandada por DELSON ARRUDA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. É bem certo que a 

seguradora inclusa no polo passivo da ação possui legitimidade para 

responder a ação em que se demanda o pagamento do seguro obrigatório 

(DPVAT). No entanto, deve-se frisar que a decisão administrativa 

encartada à inicial foi proferida pela Seguradora Líder. Sabe-se que este 

Juízo tem adotado o entendimento segundo o qual, para que haja interesse 

de agir na demanda, necessário que se demonstre o exaurimento da via 

administrativa, onde, em caso de negativa de pagamento, surgirá a 

pretensão resistida a justificar o interesse de agir na demanda. Diga-se 

isto, pois, a princípio, não havendo decisão administrativa prévia e 

negativa proferida pela seguradora Porto Seguro, não estaria configurado 

o necessário interesse de agir em face da mesma. Ademais, não está 

claro a razão pela qual o autor postula a indenização no valor de 

R$38.160,00, enquanto que o teto de cobertura securitária previsto na 

legislação de regência é de R$13.500,00. Diante das informações acima, 

nos termos do art. 9° e 10° do CPC, bem na esteira do art. 321 do mesmo 

códex, necessário se faz que o autor se manifeste e complemente a inicial 

nos seguintes termos: - justifique/comprove o interesse de agir contra o 

réu PORTO SEGUROS, uma vez que a decisão administrativa foi proferida 

pela SEGURADORA LÍDER; - Justifique/comprove a razão jurídica do 

pedido de indenização no valor de R$38.160,00, uma vez que referido 

valor ultrapassa o teto previsto na legislação de regência (art. 3°, I e II da 

Lei 6.194/1974). - Justifique/comprove sua condição de hipossuficiência 

econômica, alegada na inicial, porquanto, não há elementos para o 

convencimento do Juízo neste sentido, tampouco houve na qualificação do 

autor a sua profissão. Tais informações são necessárias para subsidiar o 

Juízo em relação ao pedido de gratuidade da justiça. Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias para a resposta. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 14 de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006391-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAILDA MARIA CARNEIRO GERALDES (REQUERENTE)

JANETE DRAZDAUSKAS DA SILVA (REQUERENTE)

ALFREDO SANTANA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

MIGUEL DITZ (REQUERENTE)

JOSEFA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANA DARCI VANUZZI (REQUERENTE)

MONICA CELIS ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

NILTON CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDELICE BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006391-26.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALFREDO SANTANA DE FIGUEIREDO, ANA DARCI 

VANUZZI, JANETE DRAZDAUSKAS DA SILVA, IZAILDA MARIA 

CARNEIRO GERALDES, JOSEFA BARBOSA DA SILVA, MONICA CELIS 

ROSA DE SOUZA, MARCELO GUALBERTO DE ARRUDA, MIGUEL DITZ, 

NILTON CORNELIO DE OLIVEIRA, EDELICE BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C.C DANO MORAL ajuizada por 

ALFREDO SANTANA DE FIGUEIREDO e OUTROS em face de SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e OUTROS. A proteção 

judicial em prol das partes que se socorrem do Judiciário como único 

caminho para resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir 

a uma política jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da 

proteção dos princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, 

importante sempre se ter a noção de que, juntamente com o princípio da 

justiça social, se tenha também um olhar atento a vertente econômica que 

a compõe, sob pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a 

coletividade por ausência de visão das externalidades (positivas e 

negativas) que toda decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, 

muito se tem falado e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, 

todavia, poucos tem se debruçado sobre a análise dos custos de sua 

utilização e “o que parece escapar à percepção de alguns cientistas 

sociais é que o Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas 

utilizarem o Judiciário, menos útil ele será para a coletividade, pois menor 

será sua capacidade de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O 

problema está em se focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o 

correto seria focar a possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação 

jurisdicional), que é em larga medida o que realmente desejam as pessoas. 

Focar apenas o incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, 

hoje, já está sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda 

que a taxas decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a 

sobreutilização do Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” 

(GIKO JR. Ivo Teixeira. A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal 

panorama e conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que 

“Ajuizar ações é algo que envolve risco (para as partes) e custo (para a 

Sociedade, que mantém o Poder Judiciário). O processo não há de ser 

transformado em instrumento de claudicação e de tergiversação. A 

escolha pela via judiciária exige de quem postula a necessária 

responsabilidade na dedução de seus pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – 
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SP (2007/0094219-8), rel. Min. Humberto Martins). Novo milênio, novos 

tempos e novas formas de composição de conflitos que podem e devem 

ser incentivados e utilizados antes do ingresso precipitado ao Judiciário. 

Cada dia mais os Tribunais Superiores estão trilhando diferentes caminhos 

e visões sobre o acesso à justiça, como por exemplo, quando obrigam a 

demonstração de tentativa de composição prévia do conflito, como bem se 

observa no Recurso Repetitivo que estabeleceu como condição do 

aforamento da ação da exibição de documentos o pedido administrativo 

realizado perante à instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e 

sublinhei). Até numa seara extremamente sensível, com nítidas e 

indiscutíveis repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma 

relação negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 

de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que passo 

a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter provocado 

extrajudicialmente as requeridas à solução dos problemas noticiados na 

inicial. À bem da verdade, pela inicial há a informação de que houve 

apenas e tão somente a provocação da Seguradora Líder, quando assim 

fez constar na inicial: “…quando finalmente conseguiu formalizar o aviso 

de sinistro para o agente financeiro, tendo em vista à necessidade da 

realização de vistoria, bem como examinada a segurança da habitabilidade 

dos imóveis, visando com isso à reparação dos danos existentes. 

Contudo, não obteve resposta, até mesmo porque não recebeu qualquer 

relatório da vistoria e acompanhamento dos vícios existente no imóvel, 

nem tampouco foi acolhido pedido de cobertura securitária, conforme 

avençado entre as partes na apólice de seguro. Diante da omissão por 

parte da Seguradora Líder, não restou outra alternativa ao Requerente 

senão buscar auxílio do judiciário para ver solucionada a questão, 

objetivando a condenação indenizatória para pagamento da quantia 

necessária à reparação do imóvel objeto desta demanda.” (trecho extraído 

da inicial). No entanto, não há informações sobre a efetiva provocação de 

todas as requeridas, antes do ingresso da presente demanda! É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida (lide), capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação financeira. Além 

da possibilidade de resolução imediata, existe outro importante caminho e 

órgão que representa a gama de consumidores na resolução dos 

conflitos. Tal órgão é por todos conhecido como sendo o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Cáceres-MT. Sob tal ótica, faculto a 

parte comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Não obstante, no mesmo prazo, necessário ainda 

que a parte autora demonstre efetivamente sua condição de 

hipossuficiência econômica. O questionamento é necessário, pois há 

dúvidas razoáveis acerca da alegada incapacidade financeira dos 

autores, isso porque são o número de 10 (dez) pessoas, dentre as quais 

existem servidores públicos e aposentados. Portanto, nos termos do art. 

99, §2° do CPC, deverá a parte autora comprovar a sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de não o fazendo ter o pedido de gratuidade da 

justiça indeferido, ou, desde já promover o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT, 14 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que se manifeste, no prazo 

de 5 dias, acerca da correspondência devolvida e anexada aos autos. 

PROCESSO n. 1001365-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: REINALDO 

NORBERTO DA SILVA Endereço: Rua Pompeu de Barros, q 04, l 05, Jardim 

Solução, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AYMORE Endereço: desconhecido Nome: RAFAEL MARTINS REBEQUI - 

ME Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 3054, - DE 2463/2464 

AO FIM, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-020 Cáceres, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORACIO DE SOUZA DIAS LARA (AUTOR(A))

ELIANE RAMOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006081-20.2018.8.11.0006 Valor da causa: $66,196.01 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ELIANE RAMOS CORDEIRO Endereço: Rua São Thomé, 231, 

Jardim Marajoara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ORACIO DE 

SOUZA DIAS LARA Endereço: Rua São Thomé, 231, Jardim Marajoara, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: DOMITILIA 

OLIVEIRA DA SILVA Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA proposta por ELAINE RAMOS 

CORDEIRO LARA E ORÁCIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO em face 

de DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, referente à um imóvel situado na Rua 

São Thomé, Nº 231, Quadra 26, Lote 01, bairro Jardim Marajoara, 

Cáceres/MT, com área total de 185,92 m², com matrícula 10.604 

Livro:2-H-2, Fls. 55. DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc.Cite-se a 

Requerida por edital com as advertências do art. 344 do Código de 

Processo Civil.Proceda a ainda escrivania:- tão somente a citação pessoal 

dos Confinantes, consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, 

§ 3º do CPC e 344, ambos do CPC);- por edital, a intimação de terceiros 

interessados, para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do 

NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação 

analógica;- a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com 

aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 

o pedido, com aplicação analógica do art.216-A da Lei 

6.015/73.Intime-se.Expeça-se o necessário." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLEICE MARIA CASTRILLON, 

digitei. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002187-36.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE INACIO MEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Diante do depósito efetuado no id. 

16124598 e manifestação de satisfação pelo credor (id. 16313952 - Pág. 

1), deve ser extinta a ação na fase de cumprimento de sentença. Ante o 

exposto, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO. P. R. I. Segue em anexo o alvará na conta 

indicada no id. 16313952. Apure-se as custas pendentes e intime-se a 

parte requerida para pagamento, observando-se a proporção delimitada 

na sentença. Quanto as custas devidas pela parte autora, não há que se 

proceder a cobrança por força do disposto no art. 98, §3° do Código de 

Processo Civil. Após as formalidades legais, arquive-se. Cáceres/MT., 14 

de Novembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187681 Nr: 6756-05.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre os documentos juntados às fls. 228/252, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187680 Nr: 6755-20.2015.811.0006
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste sobre os documentos juntados às fls. 263/283, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136302 Nr: 5484-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, RENATO 

FERNANDES SOARES, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, 

DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO os Executados, via 

DJE/MT, para que fiquem cientes do valor atualizado da CDA de fls. 

253-verso e 254, bem como da expedição do alvará retro e, querendo, 

manifestem-se no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 99225 Nr: 4312-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P.J. F. NETO, PATROCÍNIO JOSÉ FURRER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

99225 §¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4312-72.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): P.J. F. NETO e PATROCÍNIO JOSÉ FURRER NETO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): P.J. F. NETO, CNPJ: 36935666000189,

EXECUTADOS(AS): PATROCÍNIO JOSÉ FURRER NETO, CPF: 36835595191, 

RG: 152619 SSP MS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.095,42

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Execução Fiscal, cujos Executados 

são P.J.F. Neto, CNPJ 36935666000189 e Patrocínio José Furrer Neto, 

tendo como CDA n° 20101827 e valor descriminado em R$ 4.178,20 ( 

quatro mil , cento e setenta e oito reais e vinte centavos).

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Evelyn Meura Gomes Almeida, Estagiária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 12 de novembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 200636 Nr: 3795-57.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LEITÃO JUNIOR, FLAVIO RABELLO TEYMENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE 

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO SAD, REITOR DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o Recurso de Apelação de fls. 743/748 também é 

TEMPESTIVO, assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, 

impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para que apresente suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155553 Nr: 3091-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por TEREZINHA 

MARIA DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual há 

informação nos autos do pagamento da requisição (fls. 468/469).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após, transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134207 Nr: 3198-64.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, EDER FAUSTINO 

BARBOSA, CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, RICARDO 
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GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 1 – Considerando que não mais persiste a atuação do membro do 

“Parquet” subscritor da petição de fls. 516/526, não mais persistem as 

razões que levaram à suspeição do Juiz titular, indicadas por meio do 

despacho de fl. 527.

Desse modo, uma vez cessado o motivo da suspeição, este Juízo 

DEVOLVE os autos ao Substituto Legal do Juiz Titular.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179937 Nr: 2230-92.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto nos autos, decido:

a) Acolher o pleito de fls. 93/94 para CORRIGIR o erro material ocorrido na 

sentença de fls. 79/81 para que no item “a” ONDE SE LÊ: “afastando-se a 

incidência do o §1º, in fine, do art. 221 da Lei Complementar nº 26, de 13 

de janeiro de 1993, por entendê-la incompatível com o art. 5.º, caput da 

Constituição da República de 1988;”, LEIA-SE “afastando-se a incidência 

do o §1º, in fine, do art. 118 da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005, por entendê-la incompatível com o art. 5.º, caput da 

Constituição da República de 1988”;

b) Após cumpridas as formalidades, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 176942 Nr: 422-52.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES, SANDRO 

MIGUEL DA SILVA PAULA, ANTONIO ROBERTO MICHELON, ANTONIO 

ROBERTO MICHELON - ME, BANNA PRODUÇÕES E ESTRUTURAS 

LTDA-ME, ARIANE ENOQUE SILVA, MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO, 

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, PAULO ROMAS GODINHO, 

BEZERRA & FERNANDES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - OAB:4848 MT, JOSE 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LICINIO CARPINELLI 

STEFANI - OAB:12.806/MT, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - 

OAB:11520, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)DEFERIR o 

pleito retro e proceder à liberação da restrição do veículo 

MARCA/MODELO Renault KGOO Express16, placa AYH9472, Renavam 

01006462551, ano 2013, efetivada à fl. 539;b) DETERMINAR seja oficiado 

à instituição financeira que figura como credora fiduciária, solicitando 

informações acerca da referida dívida, como o valor total pago pelo 

devedor e se há praça ou leilão designado para tal bem;c)Com as 

informações do credor fiduciário, expeça-se penhora sobre os direitos do 

devedor fiduciário (art. 835, XIII, CPC);d)Após cumprimento das diligências 

supra, certifique-se quanto ao prazo de manifestação dos demandados 

notificados por edital e remeta-se o feito concluso;e)Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 221139 Nr: 7869-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MOREIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos WILLIAN MOREIRA FURTADO, no 

qual aponta que apesar de ter se sagrado vencedor, foi condenado a 

pagar honorários advocatícios. (fl.63).

Certificou-se a tempestividade recursal. (fl. 64).

Intimada, a parte requerida pugnou pelo improvimento do recurso. (fls. 

65/66).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

No mérito, as alegações procedem.

De fato, tendo se consagrado vencedor na ação em voga, compete à 

parte Embargada arcar com os honorários advocatícios, já que foi ela a 

sucumbente, nos termos do art. 85 CPC.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, no sentido de alterar apenas o item (c) da sentença retro, 

nos seguintes termos: “c) Condenar o Embargado em honorários 

advocatícios em razão do princípio da causalidade, fixados em 10% sobre 

o valor da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 195965 Nr: 1022-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÁLIA DE AGUIAR ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNADETE CRECENCIO 

LAURINDO - OAB:12.110/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, em face ROSÁLIA DE AGUIAR ARAÚJO (fls. 30/32).

A Executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme sentença de fl. 28, que ficaram suspensos em razão da 

gratuidade da justiça.

Às fls. 30/31, o Estado de Mato Grosso, apresenta cumprimento de 

sentença, impugnando à assistência judiciária gratuita, bem como 

apresentou os cálculos atualizados dos honorários devidos.

Pois bem.

No pese, a conversão do feito em cumprimento de sentença à fl. 34, 

restou pendente análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça, 

necessária para o prosseguimento da pretensão.

Dos autos, constata-se a informação nos termos do documento de fl. 32, 

de que no mês de setembro/2017 a Executada teve como remuneração o 

valor de R$ 7.246,71.

Através do portal de transparência do Governo do Estado de Mato 

Grosso, foi verificado que a Executada é Professora Contratada pela 

UNEMAT e que nos meses de setembro e outubro de 2018 teve como 

remuneração bruta mensal o valor de R$ 5.068,55 e no mês de novembro 

de 2018 recebeu R$ 9.890,79.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:

a) Indeferir, por ora, o pleito retro, devendo ser intimada ROSALIA DE 

AGUIAR ARAÚJO, por intermédio de seu advogado (DJE), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar no presente feito, especialmente 

comprovar ser beneficiária da gratuidade de Justiça;

b) Após, volvem-se conclusos;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146218 Nr: 4410-86.2012.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

146218

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4410-86.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ARNALDO DA COSTA

CITANDO(A, S): Executados(as): Arnaldo da Costa, Cpf: 14054850197

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.620,17

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Execução Fiscal, cujo executado é 

Arnaldo da Costa e o exequente a Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, tendo como CDA n° 20121539, com valor descriminado em R$ 

2.620,16 (dois mil, seiscentos e vinte reais e dezesseis centavos), valor 

este calculado em 16/03/2012.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Evelyn Meura Gomes Almeida, Estagiária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 13 de novembro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144522 Nr: 2468-19.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ZAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 18.09.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151667 Nr: 10510-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYSA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., 

REGINA FIALEK RYBA, BERNARDINO RYBA, DAMIÃO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra MARYSA ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, na qual há informações nos autos da quitação da dívida por meio de 

compensação.

O Exequente pugnou pela extinção do feito (fls. 45/46), com o que 

concordou a parte executada e, ainda, este juntou cópia do comprovante 

do recolhimento das custas (fls. 47/49).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Com custas e sem honorários;

c) Após, transitada em julgado, ao arquivo;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000392-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

A C DE CARVALHO BARBOSA LIMA - ME (EXECUTADO)

MARIANA CARVALHO BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000392-63.2016.8.11.0006 Valor da causa: $14,095.34 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: MARIANA CARVALHO 

BARBOSA LIMA Endereço: RUA LUIZ OSCAR DE CARVALHO, 10, APTO 

305, BLOCO E, TRINDADE, FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88036-400 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIANA 

CARVALHO BARBOSA LIMA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de R$ 14.095,34 (quatorze mil e noventa e cinco reais e trinta e 

quatro reais), inscrito na seguinte Certidão de Dívida Ativa: 20161523. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação de MARIANA CARVALHO 

BARBOSA LIMA por edital. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curador especial. Em relação aos demais 

devedores já citados, não pagaram o débito, devendo-se, assim, proceder 

à busca e penhora de seus bens pelo Sistema Bacen Jud e Renajud. Isso 

posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) Promova-se a 

citação de MARIANA CARVALHO BARBOSA LIMA por edital. (b) Não 

havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador 

especial. (c) Em relação aos demais, DEFERIR o arresto de bens da parte 

devedora pelo Sistema BacenJud pelo Sistema BacenJud de valores até o 

montante da última atualização apresentada nos autos que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte Executada, 

bem como pelo sistema RENAJUD; Materializado sucesso na constrição, 

lavre-se em seguida o termo de penhora e depósito, ou das demais formas 

de constrição, forte no art. 839 do NCPC, intimando-se após exequente e 
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executado;(d) Restando infrutífera as diligências supracitadas, intime-se o 

Exequente a indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão da ação, forte no CPC; e) Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 01 de março de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza 

de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA, digitei. Cáceres/MT, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Cáceres / 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Alvará 

Eletrônico n° 454281-9 / 2018 Quarta-feira, 14 de Novembro de 2018 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2013 Tipo de 

Procedimento: Processo Código Processo 8010859-84.2013.811.0006 

Requerente: ADRIANA DOS REIS COELHO Advogado: Luiz Miguel Chami 

Gattass Requerido: BANCO FINASA S/A. Advogado: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS Beneficiário: ADRIANA DOS REIS COELHO 

Conta Judicial 3200122960503 Valor: R$ 5.199,14 (cinco mil e cento e 

noventa e nove reais e quatorze centavos) Autorizado: ADRIANA DOS 

REIS COELHO CPF/CNPJ: 028.505.681-63 Data de Emissão: 14/11/2018 

Titular Conta ADRIANA DOS REIS COELHO CPF/CNPJ Titular Conta 

028.505.681-63 Banco Agência Conta 104 - Caixa Econômica Federal 

0870 000599363 Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: NEUZA TAVARES DO AMARAL Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012821-50.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA MARIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

31/01/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006226-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006227-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006228-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006229-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006230-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, CONFORME DISPÕE O ART. 854,§ e°, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006231-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006235-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013254-20.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CESAR DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ OAB - MT0009380A 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ZANATA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, ACERCA DO 

BACEN NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006236-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010335-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LEAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAR EM 05(CINCO) DIAS, 

NOS TERMOS DO ART. 854, §3º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE HAASE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE MOURA FERREIRA OAB - MT24777/O (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006240-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TANIA ANDRE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003255-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO WEBER E WEBER CUNHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ROMAIS (EXECUTADO)

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO BACEN 

NEGATIVO, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006241-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 31/01/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012457-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO BACEN 

NEGATIVO NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012526-13.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDORO EUGENIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAETANO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO BACEN 

NEGATIVO NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-27.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA RAIMUNDO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCELA CRISTINA COLOMBO MARINS (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)
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INTIMAR A PARTE EXECUTADA A SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 

05(CINCO) DIAS, CONFORME DISPÕE O ART. 854, §3º DO CPC..

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELISMINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/02/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006242-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY APARECIDO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006246-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELIA ANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 14:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY CAPISTRANO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006250-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 14:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006252-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006253-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 15:30 (MT), devendo comparecer ao 
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ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006254-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA OLIVEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006254-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA OLIVEIRA DO 

AMARAL REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme disposição expressa do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, 

proposta por MARIANA OLIVEIRA DO AMARAL em desfavor de CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, alegando, em síntese, a existência de negativação 

em seu nome, oriundo de um débito no valor de R$ 214,14 (duzentos e 

quatorze reais e quatorze centavos), registrado pela ora Requerida. 

Relata ainda a Requerente, que desconhece a origem, e ainda, que 

buscou resolver de forma amigável, mas sem êxito. Ocorre que nos 

termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, aos juízes federais 

compete o julgamento das causas em que for ré empresa pública federal, 

o que se aplica à demandada. Destarte, tendo em vista a existência de 

Vara Federal neste município, resta flagrante a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial. Em concordância, temos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 

109, I, CRFB/88. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 

POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1 - Em que pese à incompetência deste 

Tribunal para processar e julgar ações em que litiga a Caixa Econômica 

Federal, no presente caso é competente para julgar recurso interposto 

contra decisão do Juiz investido de jurisdição estadual, nos termos do art. 

108, II, da Constituição da República. 2 - É da Justiça Federal a 

competência para processar ações em que figura como parte a Caixa 

Econômica Federal, sendo nulos os atos decisórios realizados por juízo 

absolutamente incompetente. 3 - Agravo improvido. (TJ-MG - AI: 

10440120004583001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 30/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 08/02/2013) Diante do exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 485, IV do CPC, DECLARO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a execução em epígrafe. P.R.I. 

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54[1] e 55[2], ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. [1] Art. 54: O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. [2] Art. 55: A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa?. 

CÁCERES, 6 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO SILVA GALVAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006284-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DANIELLE JARA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005295-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/02/2019 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ASSIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/02/2019 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 131 de 998



Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011570-84.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc. Redesigno a 

realização de audiência de instrução para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14h00min. Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade 

acompanhadas de até 03 (três) testemunhas. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011570-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 

14h00min (MT) devendo estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS 

CLIENTES INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE 

CONTUMÁCIA OU REVELIA, BEM COMO DE SUAS TESTEMUNHAS, NO 

NUMERO MÁXIMO DE TRÊS PARA CADA PARTE, SALVO REQUERIMENTO 

DE INTIMAÇÃO (ART. 34, §1º, LEI DOS JUIZADOS).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS (TESTEMUNHA)

LUIZ TEODORO BISPO DE BARROS (TESTEMUNHA)

DAIANE DE OLIVEIRA FLORENCIA (TESTEMUNHA)

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001960-17.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SIRLENE DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: VANDEIR DA SILVA Vistos, etc. Redesigno a realização de 

audiência de instrução para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h03min. 

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade acompanhadas de 

até 03 (três) testemunhas. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MANOEL DE OLIVEIRA BASTOS (TESTEMUNHA)

LUIZ TEODORO BISPO DE BARROS (TESTEMUNHA)

DAIANE DE OLIVEIRA FLORENCIA (TESTEMUNHA)

MARIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 

14h03min (MT) devendo estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS 

CLIENTES INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE 

CONTUMÁCIA OU REVELIA, BEM COMO DE SUAS TESTEMUNHAS, NO 

NUMERO MÁXIMO DE TRÊS PARA CADA PARTE, SALVO REQUERIMENTO 

DE INTIMAÇÃO (ART. 34, §1º, LEI DOS JUIZADOS).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006470-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CARDOSO PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/02/2019 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joscineide Melo de Brito (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 

15h00min (MT) devendo estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS 

CLIENTES INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE 

CONTUMÁCIA OU REVELIA, BEM COMO DE SUAS TESTEMUNHAS, NO 

NUMERO MÁXIMO DE TRÊS PARA CADA PARTE, SALVO REQUERIMENTO 

DE INTIMAÇÃO (ART. 34, §1º, LEI DOS JUIZADOS).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000683-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

, intime-se a parte executada a se manifestar em 05 (cinco) dias nos 

termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA 73101680115 (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 

15h30min (MT) devendo estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS 

CLIENTES INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE 

CONTUMÁCIA OU REVELIA, BEM COMO DE SUAS TESTEMUNHAS, NO 

NUMERO MÁXIMO DE TRÊS PARA CADA PARTE, SALVO REQUERIMENTO 

DE INTIMAÇÃO (ART. 34, §1º, LEI DOS JUIZADOS).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelos 

réus ELVIS DA CRUZ CAMPOS e AUGUSTO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, 

conforme se infere à fl. 516, recebo-os.

Dê-se vista dos autos às Defesas para que, no prazo legal, apresentem 

as razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 152994 Nr: 226-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 .POSTO ISSO, com fulcro no artigo 383 do CPP, DESCLASSIFICO o crime 

de tráfico de drogas imputado ao denunciado JOÃO GOMES BRITO, 

brasileiro, desempregado, natural de Vilhena – RO, nascido aos 

15/06/1992, RG 18740529/SSP/MT, CPF nº 939.962.841-87, residente na 

Rua dos Eletricistas, nº 336, Cavalhada III, nesta cidade de Cáceres, para 

o de uso de entorpecentes, previsto artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, por 

melhor se amoldar à conduta típica e antijurídica praticada pelo réu. Como 

consectário, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal 

desta comarca, nos termos da exegese do artigo 383, §§ 1º e 2º do CPP. 

Determino que se proceda à incineração da substância entorpecente 

apreendida, a qual deverá ser levada a cabo pela Polícia Civil, lavrando-se 

o necessário auto, e encaminhando-se à este Juízo para a juntada neste 

feito. Isento do pagamento das custas processuais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241425 Nr: 8832-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTÁVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14.238 OAB/MT

 Vistos etc,

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 28 de Fevereiro de 

2019, às 13h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 242766 Nr: 9713-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DE OLIVEIRA ALVES, ROGERIO DE 

OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 Vistos etc,

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 28 de Fevereiro de 

2019, às 14h20min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241736 Nr: 9027-79.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência para oitiva da testemunha para o dia 28 de Fevereiro de 

2019, às 13h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237930 Nr: 6581-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RODRIGUES, JOSE ORLANDO 

GERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 Vistos etc;

Diante da participação no Workshop Aprofundamento e Supervisão de 

Práticas da Justiça Restaurativa, realizado no Núcleo Gestor da Justiça 

Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, REDESIGNO 

audiência de Instrução e julgamento para o dia 28 de Fevereiro de 2019, 

às 14h05min.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intime-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236980 Nr: 5888-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DO CARMO RIBEIRO DA SILVA, 
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EUGENIO MENEZES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos etc,

Ante ausência do acusado, redesigno audiência de interrogatório do réu 

para o dia 30 de Novembro de 2018, às 13h45min.

 Saem os presentes intimados.

Intime-se o acusado. Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

presente decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241519 Nr: 8909-06.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:9869/MT, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - OAB:245540

 Vistos etc,

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 28 de Fevereiro 

de 2019, às 13h50min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235109 Nr: 4607-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA ROXO, RONALDO 

ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 Vistos etc,

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 28 de Fevereiro de 2019, às 

13h40min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Intimem-se.

 Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240341 Nr: 8183-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - 

OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT

 Deste modo, indefiro os pedidos defensivos e via de consequência, 

determino que aguarde-se a realização da audiência de instrução e 

julgamento, designada para data de amanhã.Por fim, levando-se em 

consideração a informação constante no exame de violência sexual, onde 

a médica legista solicita a realização de exame complementar e exame de 

gravidez, solicite-se à Politec os respectivos laudos, concedendo o prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da resposta.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Cáceres/MT, 12 de novembro de 2018.Graciene 

Pauline Mazeto Correa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229821 Nr: 1068-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, por ora, DEIXO 

DE ACOLHER O ROL DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA À 

FL. 151-151-vº.Por fim, intime-se via DJe a Defesa do réu para 

apresentação dos memorais finais no prazo legal.Decorrido o prazo, com 

ou sem juntada dos memoriais finais da defesa, certifique-se o sr. Gestor 

Judiciário e voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação. 

Ciência ao Parquet e Defesa.As providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 241827 Nr: 9109-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS ANTONIO BRAGA 

MARTINS, qualificado nos autos, mediante IMPOSIÇÃO de medidas 

cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber:a) 

comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas 

atividades, pelo período de 03 (três) meses.b) proibição de ausentar-se do 

Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.c) manter atualizado o 

seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida pelo Oficial 

de Justiça, no ato de sua soltura.d) proibição de frequentar bares e locais 

que envolvam o consumo de bebidas alcoólicas, após as 22:00 

horas.ANTES DA SOLTURA, A VÍTIMA DEVERÁ SER INTIMADA DA 

PRESENTE DECISÃO, CONFORME DETERMINA O ART. 21 DA LEI N. 

11.340/06.EXPEÇA-SE O COMPATENTE ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO 

DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade MARCOS ANTONIO BRAGA 

MARTINS, se por outro motivo não deva permanecer preso.Deverá o sr. 

Oficial de Justiça, no ato da soltura, advertir o réu de que, ciente das 

medidas cautelares aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente 

cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo 

único do art. 312, todos do CPP. Por fim, determino a juntada do mandado 

de citação devidamente cumprido com máxima urgência. Ciência ao 

Ministério Público, à Defesa e a Autoridade Policial.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227843 Nr: 12733-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:8169/MT, LUCINÉIA GOMES - OAB:18990/MT

 (...).Assim sendo, defiro o pedido formulado pelo MP às fls. 140, e 

procedo a desconversão da pena restritiva de direitos da guia de fls. 90, 

em privativa de liberdade nos exatos termos de referida guia de execução 

penal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.Confeccione-se cálculo de 
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pena, de acordo com a presente desconversão, encaminhando-se os 

autos na sequência ao Ministério Público.Oportunamente, intime-se a 

defesa.No mais, aguarde-se o regular cumprimento da 

pena.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240521 Nr: 8316-74.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 241868 Nr: 9132-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218852 Nr: 6242-81.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237329 Nr: 6133-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148547 Nr: 7055-84.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar defesa 

prévia no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 219500 Nr: 6789-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: ALOISIO NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6789-24.2017.811.0006 - Cód. 219500

Vistos.

Trata-se de Incidente de insanidade mental instaurado para verificação de 

possível insanidade mental do Recuperando Aloísio Neves da Silva.

 Aportou às fls. 25/42, Laudo Pericial, o qual fora homologado as fls 38.

 A defesa impugnou às fls. 39/44, o Laudo Pericial no recuperando, 

requerendo a realização de nova perícia, elencando como teses 

defensivas: a existência de patologia mais gravosa, em virtude de relatos 

da Avó, mãe e Tia do acusado e, do histórico médico do apenado; aduziu 

que o laudo pericial é sucinto, o qual fora realizado em período distante da 

data dos fatos; alegou ainda que a realização de uma única perícia é 

incapaz para concluir a patologia do apenado.

O Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 45).

É o breve Relatório.

Decido.

Analisando o pleito defensivo, denoto que a defesa não trouxe elementos 

técnicos capazes de gerar dúvidas quanto a eficácia do Laudo Pericial, ao 

passo que o perito Alexandre Souza Lima Falconi, levou em consideração 

todos os fatos a cerca da patologia do apenado. Desta forma, é 

desnecessário a realização de nova perícia.

 Assim, INDEFIRO o pedido de realização de nova perícia.

 Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, o pleito deve ser 

analisado no PEP, devendo o apenado, juntar àqueles autos, 

comprovantes de sua renda, tais como: declaração de imposto renda, 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, dentro outros que julgar 

necessário.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm
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Portaria

PORTARIA Nº 091/2018 - DF

O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino 

– MT – Dr. José Mauro Nagib Jorge - no uso de suas atribuições legais 

CONSIDERANDO – O falecimento do Servidor Aposentado – José Lopes 

de Campos (matricula 1795), na data do dia 14/11/2018 por volta das 4:30 

horas da manhã; CONSIDERANDO – que o Servidor Aposentado – José 

Lopes de Campos, prestou relevantes serviços por aproximadamente 27 

anos nesta Comarca de Diamantino MT; Resolve: Art. 1º - DECRETAR 

LUTO OFICIAL no âmbito do poder Judiciário da Comarca de 

Diamantino-MT; Art.2º - SUSPENDER o Expediente e os prazos 

processuais e Audiências no âmbito do poder Judiciário da Comarca de 

Diamantino-MT, no dia 14 de Novembro de 2018; Publique-se, registre-se, 

cientifiquem e cumpra-se, fixando-se cópia no mural e na portaria do 

Fórum, encaminhando-se cópia a Subseção da OAB e Ministério Público, 

bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça. Diamantino – MT, 14 de 

Novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge - Juiz de Direito Diretor do 

Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000623-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR MACHADO (REQUERIDO)

VILELA VILELA & CIA LTDA (REQUERIDO)

JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROTTER MEDA OAB - PR25630 (ADVOGADO(A))

ALEX FRANCISCO PILATTI OAB - PR41551 (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO MEDA OAB - PR06320 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000623-25.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A REQUERIDO: VILELA 

VILELA & CIA LTDA, JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO, JAIR 

MACHADO Vistos etc. Defiro o pedido de id. 15235977. Proceda-se com a 

devolução da missiva ao Juízo Deprecante. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000739-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000739-31.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: MARIA APARECIDA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência 

(custas e honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como 

quitada a obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já 

os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000609-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACILDA SIQUEIRA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BISPO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000609-41.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JACILDA SIQUEIRA PINHO RÉU: FLAVIANO BISPO DA CRUZ 

Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece 

acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. A prova 

produzida pelo documento (id. 13996533) demonstra que a autora não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela 

autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido 

de que ela pode arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita à autora, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Cite-se para 

responder, no prazo de 15 (quinze) dias: a) pessoalmente aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes 

indicados na inicial; b) por edital, com prazo de 30 dias, os réus em lugar 

incerto e eventuais interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as 

advertências legais (art. 344, CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem 

eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de 

seus representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. Notifique-se o Ministério Público (art. 178, 

CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000112-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IVAM PERAZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000112-95.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARCOS IVAM PERAZZA RÉU: TAINA APARECIDA DA SILVA 
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Vistos etc. Vislumbra-se que este Juízo, com o intuito de colaborar com o 

prosseguimento do processo, determinou a busca de endereço da parte 

requerida via sistema Bacenjud, pois a citação por edital naquele momento 

não deveria prosperar. Por outro lado, verifica-se que foram encontrados 

endereços da parte requerida com a referida busca (id. 13687012), os 

quais são diferentes do mencionado na inicial, podendo ser encontrada a 

requerida. Portanto, indefiro o pedido de id. 14048532. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-94.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000125-94.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FABIANA KROHLING 

DE SOUZA Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão conforme 

requerido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a 

consequente baixa no Boletim Mensal de Movimento Forense. Arquive-se 

em pasta apropriada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000482-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DO PRADO COSTA MATEUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000482-06.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): VANDER DE ANDRADE RÉU: NADIR DO PRADO COSTA 

MATEUS Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a 

correspondência devolvida sem a citação da parte requerida, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000800-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000800-86.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: PAULO SERGIO CHINOTI Vistos 

etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CHINOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000622-40.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: PAULO SERGIO 

CHINOTI Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI BISPO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000606-23.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO EXECUTADO: JURACI BISPO CAETANO Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

(art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000166-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORIE ARIAS (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ ARIAS (AUTOR(A))

LUIZ NEI ARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cosme de Tal (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000166-90.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDRE LUIZ ARIAS, MARJORIE ARIAS, LUIZ NEI ARIAS RÉU: 

COSME DE TAL Vistos etc. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da certidão de id. 15256316, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83607 Nr: 2613-15.2011.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Schwade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,40 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 102/124. Esse valor 

deverá ser recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, 

sendo R$ 550,40 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), 

preencher o valor e efetuar o mesmo procedimento com a taxa. Após o 

preenchimento deverá GERAR A GUIA. Efetivado o recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Diamantino/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11173 Nr: 1149-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Vargas Gindri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

240,98 (duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 89. Esse valor deverá ser 

recolhido num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 

240,98 (duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), 

preencher o valor e efetuar o mesmo procedimento com a taxa. Após o 

preenchimento deverá GERAR A GUIA. Efetivado o recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Diamantino/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4719 Nr: 397-48.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lourenço dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Capeletto Neto, Izaura Cavalheri 

Capeletto, Antonio Deraldo Capeletto, Aparecida Borim Capeletto, 

Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina Capeletto, Ismael Braz 

Capeletto, Claudete Mussiato Capeletto, Juvenal Capeletto, Mariluci Tafelli 

Capeletto, Délio Alves da Silva, Maria Dalva Capeleto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Lourenço dos Santos - 

OAB:1059, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, para devolução dos autos nº 397-48.1992.811.0005, 

Protocolo 4719, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4718 Nr: 528-23.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Rodrigues Alonso, Waldir Sversutti, João Lourenço 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeletto, Edna Justina 

Capeletto, Ismael Braz Capeletto, Claudete Mussiato Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Athena Campos Duarte Antelo 

Silva - OAB:17.802 OAB/MT, Bruno Thiago de Abreu Balata - 

OAB:12.434-E, Danielle Moutinho da Costa Ticianelli - OAB:8025, Eli 

dos Santos Salgado - OAB:11232, João Lourenço dos Santos - 

OAB:1059, Raquel Correa Bezerra - OAB:8670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS WAGNER 

SANTANA VAZ, para devolução dos autos nº 528-23.1992.811.0005, 

Protocolo 4718, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90971 Nr: 3184-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camagril Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por José Roberto 

Hermann Ramos, qualificado nos autos, em face de em face de Camagril 

Agropecuária LTDA, também qualificada nos autos.

Às fls. 1026/1026-v a parte executada compareceu informando o 
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cumprimento da obrigação, ao passo que a parte exequente concordou 

com os valores depositados e requereu a transferência para a conta 

indicada às fls. 1029.

É o relatório. Decido.

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente.

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução.

 Decorrido o prazo para a interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o transito em julgado e arquive-se.

P. R. I. C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA 

- OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Ante o exposto, por todos os fundamentos acima expendidos:1-Indefiro o 

pedido do Banco do Brasil de fls. 580/583, quanto ao cancelamento da 

caução e substituição da penhora;2-Determino o cancelamento da 

audiência de conciliação que seria realizada nestes autos;3-Determino o 

prosseguimento do feito, com a intimação do Banco do Brasil para realizar 

o depósito da sua quota referente aos honorários do perito, Sr. Juarez 

Vargas Pinto, conforme proposta de fls. 536/537, no prazo de 05 dias, 

considerando, ademais, que quanto a tal proposta não houve 

impugnação;4-Realizado o depósito dos honorários, intime-se o Sr. Perito 

para levantamento dos valores, bem como para marcar data para início da 

avaliação;5-Manter a suspensão de levantamento de quaisquer valores 

contidos nestes autos, em estrita obediência ao determinado nos autos 

d o s  A g r a v o s  n º  1 0 0 4 7 8 5 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 0  e 

0077428-51.2018.8.11.0000, diante das liminares concedidas em favor do 

Banco do Brasil e Rúbia de Oliveira, registrando-se que o levantamento de 

tais valores ficará condicionado à ulterior deliberação do TJMT, no 

julgamento de mérito dos referidos agravos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17046 Nr: 623-67.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Venturim da Silva, Thelma Moraes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sócratres Gil Silveira Melo, Hiran 

Vinicius de Moraes e Melo, Analise Melo, Marcus Vinicius Melo Riechi, Ana 

Flavia Melo Riechi, Gil Vinicius Moraes e Melo, Guilherme Assad Mele 

Riechi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Abuês Nery Dasilva - 

OAB:21.478-GO, Juscelino Barreto Monteiro. - OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Intimo a parte autora para, dar andamento no feito no prazo legal, 

conforme r. decisão de fls. 762/763.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA 

- OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Ante o exposto, rejeito a pretensão de intervenção de terceiros aforada 

por Rubia de Oliveira, registrando-se que nestes autos não ocorrerá o 

levantamento de qualquer valor, em respeito à decisão superior proferida 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 77428/2018, ou até que outra 

decisão seja proferida pelo nobre Desembargador Relator. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 449 Nr: 209-84.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hugo Nascimento Picada, José Maria de 

Souza Picada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Picada Gazen - 

OAB:14459/RS

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de São 

Sepé/RS, com a finalidade de penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12385 Nr: 323-76.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Augusto, Venceslau Felicio 

Augusto, Luiz Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Ricardo Gomes de Almeida - OAB:5985, Rodrigo 

Cordeiro Teixeira - OAB:8.296-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): JOSÉ ROBERTO AUGUSTO, VENCESLAU 

FELICIO AUGUSTO e LUIZ CARLOS AUGUSTO

Localidade: TRÊS BARRAS, ALTO PARAGUAI/MT

Finalidade da Diligência: AVALIÇÃO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000119-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (RÉU)

Maria da Conceição Mendes França (RÉU)

Gilmar Ferreira Mendes (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE OAB - DF40887 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000119-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO RÉU: FRANCISCO 

FERREIRA MENDES JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA, 

GILMAR FERREIRA MENDES Vistos etc. Trata-se de ação civil pública 

promovida pelo Ministério Publico Estadual em desfavor de Francisco 

Ferreira Mendes Júnior, Maria da Conceição Mendes França e Gilmar 
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Ferreira Mendes, alegando prática de atividade potencialmente lesiva ao 

meio ambiente caracterizada por ausência de licenciamento ambiental, 

déficit de 14,022 em área de reserva legal florestal, desmatamento ilegal 

de 81,318 ha. A parte autora postulou pela concessão de medida liminar 

para que fosse implementadas medidas apontadas nos itens 3.1 a 3.4 da 

exordial. A análise do pedido de liminar foi postergado para momento 

posterior à contestação, conforme decisão de id. 11855583. Vieram-me os 

autos conclusos. Para a concessão da liminar em pedido de tutela 

antecipada devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em 

espécie, entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos da 

verossimilhança das alegações nem da prova suficiente do receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Conforme se vê, foi determinada nos 

autos a apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, 

então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela 

antecipada aviado com a inicial. Contudo, as alegações trazidas na peça 

de defesa dos requeridos, considerando-se ainda os documentos 

juntados, quais sejam: Dário Oficial de Renovação da Outorga, Licença de 

Operação de Irrigação, Laudo Técnico, Autorização Provisória de 

Funcionamento Rural, SIMCAR e CAR, dentre outros (id. 12460014, 

12460009, 12459971, 12459923, 12459917 e 12459906) deixam este juízo 

em dúvidas sobre a existência, ou não, de atividade lesiva ao meio 

ambiente, não restando claro, até agora, se a conduta praticada pelos 

réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de 

difícil reparação ao meio ambiente. Deste modo, tenho que a produção de 

prova pericial é indispensável para o deslinde da controvérsia, 

especialmente para que seja esclarecida a ocorrência de eventual dano 

ambiental e sua extensão, bem como a possibilidade de restauração do 

status quo ante da área degradada. De outro lado, é fato que eventual 

deferimento da tutela antecipada pleiteada, sem a produção da essencial 

prova pericial, poderá causar a irreversibilidade do provimento almejado. 

Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema 

relevância, não se pode olvidar que, sem a realização de prova pericial 

para verificar se houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela 

antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos 

irreparáveis ao requerido, os quais, certamente, terão de ser ressarcidos 

a posteriori, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na 

verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, 

sobre o erário. No sentido de que a produção de prova pericial se faz 

necessária para a demonstração de eventual dano ambiental, trago a 

colação as seguintes jurisprudências: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação 

civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a 

realização de perícia técnica no local. Inconformismo do Ministério Público. 

Sem razão. Impossibilidade de aferição das condições atuais do imóvel por 

meio de parecer técnico com imagens antigas e, ainda, constar que a mata 

nativa se encontrava em estágio médio de regeneração. Necessidade de 

realização de perícia para aferição de eventual dano ambiental. Recurso 

n ã o  p r o v i d o . ”  ( T J S P ,  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

2075310-22.2016.8.26.0000, Relator Roberto Maia). “Agravo de 

Instrumento ação civil pública dano ambiental necessidade de perícia para 

apuração dos danos nomeação pelo juiz de peritos nas áreas de 

engenharias química e florestal bem como de biologia técnicos da CETESB 

exceção de suspeição rejeição Órgão estatal não subordinado ao 

Ministério Público relação de pessoabilidade inexistente entre as partes 

suspeição que não se justifica Recurso não provido” (TJSP, AI 

2059269-77.2016.8.26.0000, Rel. JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS). 

Ante o exposto, forte nas decisões já proferidas nestes autos, e 

entendendo pela necessidade de produção de prova pericial para saber 

se houve ou não o alegado dano ambiental, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada. Intime-se o Ministério Público para impugnar a contestação, no 

prazo legal. Diamantino, 12 de novembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001521-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJONY WILLIAN VAZ DESBESSEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001521-72.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DJONY WILLIAN VAZ 

DESBESSEL Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de DJONY 

WILLIAN VAZ DESBESSEL, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 13927909 as partes realizaram acordo, pugnando pela 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 13927909), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTY BENFICA DE CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000594-72.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CRISTY BENFICA DE 

CARVALHO SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO 

VERDE MT em face de CRISTY BENFICA DE CARVALHO SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 13945451 as 

partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É o necessário 

relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 

13945451), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o 

aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de 

modo que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo. Custas e honorários conforme pactuados. Intimem-se as partes 

por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMUS COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA WEGERMANN OAB - MT13229/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000272-52.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: AGRIMUS COMERCIO E REPRESENTCOES LTDA. 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por 

AGRIMUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

ID. 14117052, as partes informam que transigiram, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (ID. 14117052). Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas 

cláusulas e condições encontram-se estampadas em postulado de ID. 

14117052 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com 

resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea 

‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seu procurador. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000295-95.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ALESSANDRO DA SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de busca 

e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de ALESSANDRO SILVA SANTOS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em postulado de id. 14298961, a parte autora pugna pela 

desistência do feito e por consequência sua extinção. É o necessário 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que a demandada não foi 

citada. Dessa forma, não existe óbice para a homologação da desistência 

do presente feito, requerido pela parte autora. HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios para baixa de restrições, posto 

que não houve tais determinações. Custas pela parte autora. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de 

novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARIA KROHLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000833-76.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: RITA 

MARIA KROHLING Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A em face 

de RITA MARIA KROHLING, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 15655892 as partes realizaram acordo, pugnando pela 

homologação. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes (id. 15655892), todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme 

pactuados. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 13 de novembro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001696-66.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: EDSON FRANCA BRITO EXECUTADO: MARCIO JOSE PINHO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por EDSON FRANÇA PINTO em face de MÁRCIO JOSÉ PINHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 14413886, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico 

que a demandada não foi citada. Dessa forma, não existe óbice para a 

homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 13 de novembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 3979 Nr: 61-34.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Carvalho de Santana, Alvaro 

Carvalho dos Santos, Rubens Alberto R. Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:12562/MT

 Código n. 3979

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 276/276v.

Portanto, determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema 

BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras dos executados 

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS – CPF: 040.763.111-91, RUBENS 

ALBERTO RIBEIRO PRATA – CPF: 048.923.211-68 e SANDRA MARIA 

CARVALHO DE SANTANA – CPF: 384.628.341-04, até o montante de R$ 

85.269,37 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e 

sete centavos), em favor do exequente.

 Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito do 

valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT.

Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado negativo, intime-se a 

exequente para requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção da ação.

Por outro lado, se a medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas 

as partes para manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 

05 (cinco) dias.

Por fim, expeça-se alvará judicial em favor do Estado de Mato Grosso para 

fins de levantamento dos valores bloqueados nas contas bancárias da 

executada Sandra Maria Carvalho de Santana (fl. 260), conforme 

requerido à fl. 276v.
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Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109294 Nr: 2239-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte requerente, para que no prazo legal, 

manifeste-se acerca da Carta precatória devolvida juntada às fls. 79/84, 

bem como para que manifeste-se acerca do auto de penhora, avaliação e 

depósito de fls. 82verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 4769 Nr: 529-08.1992.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sérgio de Sá Cavalcante Filho, Alcizéria 

da Silva Cavalcante, Orimar Cardoso, Alfonso Felizari Leite, RIOMINAS - 

Comércio de Combust., Lubrificantes e Peças Ltda, André Wirgues Neto, 

Hélio Floquet de Azevedo, Fátimo Trindade Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:, Faber Viegas - 

OAB:2105-A/MT, Lincon Barella - OAB:19267/MT, Norberto Ribeiro 

da Rocha - OAB:1035-MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 31 de outubro de 2018, às 14h00min.

Código n. 4769

Autos n. 529-08.1992.811.0005

Requerente: Banco do Estado de Mato Grosso

Requeridos: José Sérgio de Sá Cavalcante Filho, Alcizéria da Silva 

Cavalcante, Orimar Cardoso, André Wirgues Neto, Alfonso Felizare Neto, 

Riominas – Comércio de Combustível Lubrificantes e Peças LTDA, Hélio 

Floquet de Azevedo e Fátimo Trindade Mendes.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Bruna de Paiva Canesin; o Advogado, Dr. Lincon 

Barella; o Requerido, Sr. André Wirgues Neto e as testemunhas Herni 

Cloves Henrichs e Celia Aparecida Barbosa.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Constatou-se a 

ausência da parte requerente, mesmo ciente da realização da audiência 

(fl. 847-v). Verifica-se ainda que, os requeridos Orimar Cardoso, Hélio 

Floquet de Azevedo e Riominas – Com. De Comb. Lub. e Peças LTDA não 

foram encontrados, sendo assim não foram intimados. Realizou-se a oitiva 

do requerido, Sr. André Wirgues Neto, bem como das testemunhas 

presentes. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Faço os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se.” 

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida e saem intimados, ________________ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

 Lincon Barella

Advogado

 André Wirgues Neto

Requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99323 Nr: 1248-81.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calorindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT 

nº 15463

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 06 de novembro de 2018, às 14h00min.

Código n. 99323

Autos n. 1248-81.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Carolindo Domingos Santana

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; a Advogada, Dra. Ruth 

Aiardes, o denunciado Carolindo Domingos Santana e as testemunhas 

Walter Trindade Boabaid Santana e Kemily Andressa da Silva Santana.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva das testemunhas Walter Trindade Boabaid Santana e Kemily 

Andressa da Silva Santana e, após, o interrogatório do denunciado. 

Registre-se que a gravação observou o disposto no Provimento 71/2008 

da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes prazo para apresentação das alegações finais nos termos do 

artigo 403, § 3º, CPP. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Ruth Aiardes

Advogada

Carolindo Domingos Santana

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108779 Nr: 1942-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flauci Gonçalves Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 06 de novembro de 2018, às 15h30min.

Código n. 108779

 Autos n. 1942-16.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Flauci Gonçalves Gomes de Campos.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia e o Advogado, Dr. 

Wiran da Silva.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. O Ministério 

Público insistiu na oitiva da testemunha Elias Jeronimo da Silva. O 

Advogado insiste na oitiva das testemunhas Elizel dos Santos Noberto e 

Pedro Carlos Ferreira de Oliveira.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Designo audiência de continuação para o dia 18 de junho de 

2019, às 16hrs45min, para oitiva das testemunhas Elias Jeronimo da Silva, 

Elizel dos Santos Noberto e Pedro Carlos Ferreira de Oliveira, bem como 

para interrogatório do denunciado. Às providências. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.
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Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Wiran da Silva

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96589 Nr: 3406-46.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 06 de novembro de 2018, às 15h00min.

Código n. 96859

Autos n. 3406-46.2014.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Jorge Fonseca

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. Joel 

Quintão Sampaio e o denunciado Jorge Fonseca.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se o 

interrogatório do denunciado. Registre-se que a gravação observou o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes prazo para apresentação das alegações finais nos termos do 

artigo 403, § 3º, CPP. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que 

os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Joel Quintão Sampaio

Advogado

Jorge Fonseca

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110050 Nr: 2624-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ormond Assumpção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 06 de novembro de 2018, às 13h30min.

Código n. 110050

Autos n. 2624-68.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Adilson Ormond Assumpção

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Fabricio Carvalho Santana, o denunciado Adilson Ormond Assumpção e 

as testemunhas Manoel de Oliveira Santos, Ozenir Antônia de Araújo e 

Eny Rosa de Jesus.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva das testemunhas Manoel de Oliveira Santos e, após, o interrogatório 

do denunciado. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A defesa desiste da 

oitiva das testemunhas Ozenir Antônia de Araújo, Eny Rosa de Jesus, 

Evanildes de Oliveira e Andreia Barros Figueiredo.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Ozenir 

Antônia de Araújo, Eny Rosa de Jesus, Evanildes de Oliveira e Andreia 

Barros Figueiredo. Oficie-se a Comarca de Arenápolis/MT requisitando 

informações acerca do cumprimento da Carta Precatória. NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida e saem intimados, _________ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Fabricio Carvalho Santana

Advogado

Adilson Ormond Assumpção

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93980 Nr: 1826-78.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 14h30min.

Código n. 93980

Autos n. 1826-78.2014.811.0005

Requerente: Suzana Almeida de Lara

Requerido(a): Joemil Ferreira do Nascimento

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Púbica, Dra. Bruna de Paiva Canesin; o Advogado, Dr. Fabricio 

Carvalho Santana; a requerente, Sra. Suzana Almeida de Lara; o 

requerido, Joemil Ferreira do Nascimento e as testemunhas Esmeralda 

Jesus de Viana Barbosa, Edenil Lara da Silva e Onelice do Nascimento.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades e partes acima mencionadas. Colheu-se o 

depoimento pessoal das partes e, após, realizou-se a oitiva da testemunha 

Esmeralda Jesus de Viana Barbosa. A representante da Defensoria 

Pública dispensou a oitiva das testemunhas Edenil Lara da Silva e Onelice 

do Nascimento.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Abra-se vista as partes para apresentação das alegações 

finais. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

Fabricio Carvalho Santana

Advogado

Suzana Almeida de Lara

Requerente

Joemil Ferreira do Nascimento

Requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111778 Nr: 3615-44.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdJQ, TDdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilker Christi Correa - 
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OAB:16261-0

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 16h00min.

Código n. 111778

Autos n. 3615-44.2016.811.0005

Requerente: L. G. de J. Q., representada por sua genitora, Sra. Tanya 

Dalsilia de Jesus

Requerido(a): Evaldo dos Santos Queiroz

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Púbica, Dra. Bruna de Paiva Canesin; a Advogada, Dra. Juceli 

de Fatima Pletsch Vilela; a requerente, Sra. Tanya Dalsilia de Jesus; o 

requerido, Evaldo dos Santos Queiroz e as testemunhas Maravilma 

Evangelista da Cruz, Angela Mara Brugnago Ayala e Ana Bonfim da Silva.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades e partes acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da representante legal da requerente L. G. de J. Q..Colheu-se o 

depoimento pessoal do requerido e, após, realizou-se a oitiva das 

testemunhas Maravilma Evangelista da Cruz e Angela Mara Brugnago 

Ayala. Registre-se que a gravação observou o disposto no Provimento 

71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A representante da Defensoria 

Pública dispensou a oitiva da testemunha e Ana Bonfim da Silva.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Abra-se vista as partes para apresentação das alegações 

finais. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

Juceli de Fatima Pletsch Vilela

Advogado

Tanya Dalsilia de Jesus

Requerente

Evaldo dos Santos Queiroz

Requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109743 Nr: 2459-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira, Alcione Modesto 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Jose Alves Moreira - 

OAB:11369, Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto - OAB:172123RJ

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min.

Código n. 109743

Autos n. 2459-21.2016.811.0005

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Interessado(a): Município de Alto Paraguai/MT

Requeridos: Adair José Alves Moreira e Alcione Modesto Oliveira

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a Advogada, Dra. 

Ruisdelar Lopes Pereira; o preposto do Município de Alto Paraguai, Sra. 

Hiosiani Vanni Massarolo; o requerido, Sr. Adair José Alves Moreira e as 

testemunhas, Gisélia A. Silva, Marcia Araújo Gomes e Eliana Luci Roza.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “Vistos, etc. Ante o teor do ofício anexo, redesigno o ato para 

o dia 28 de fevereiro de 2019, às 16hr30min. Às providências.” NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _______ Karla Gabrielle de Almeida, 

Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Ruisdelar Lopes Pereira

Advogada

 Hiosiani Vanni Massarolo

(Preposto do Município de Alto Paraguai)

Adair José Alves Moreira

Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105725 Nr: 721-95.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturina da Silva, Valcirlei Silva Sampaio, Itala Samara 

Silva Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Diamantino, Espólio de 

Juarez Fernando Wons

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - OAB:20517/O, 

Eduardo Adelino Semedo Fernandes - OAB:20.518/O, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:4591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 17h30min.

Código n. 105725

Autos n. 721-95.2016.811.0005

Requerentes: Viturina da Silva, Valcirlei Silva Sampaio e Itala Samara Silva 

Sampaio.

Requeridos: Prefeitura Municipal de Diamantino e Espólio de Juarez 

Fernando Wons

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Bruna de Paiva Canesin; os Advogados, Dr. 

Ramon de Oliveira Martins, Dr. Carlos Miranda e Dr. Eduardo Adelino 

Semedo Fernandes; os requerentes, Viturina da Silva, Valcirlei Silva 

Sampaio e Itala Samara Silva Sampaio e a testemunha Carlos Cesar 

Albertini Calvo.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Colheu-se o 

depoimento pessoal das requerentes Viturina da Silva e Itala Samara Silva 

Sampaio. Realizou-se a oitiva das testemunhas Carlos Cesar Albertini 

Calvo e do preposto do município, Dr. Ramon de Oliveira Martin. 

Registre-se que os depoimentos foram gravados observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. O 

Advogado, Dr. Ramon de Oliveira Martins manifestou-se pela produção de 

prova emprestada. O Advogado, Dr. Carlos Miranda requereu a oitiva do 

preposto da Prefeitura Municipal de Diamantino.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Defiro o pedido de fl. 159, sendo assim junte-se aos autos a 

prova emprestada. Após, abra-se vista as partes para apresentação das 

alegações finais. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _______ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

Ramon de Oliveira Martins

 Advogado

Carlos Miranda

Advogado

Eduardo Adelino Semedo Fernandes

Advogado

Viturina da Silva

Requerente

Valcirlei Silva Sampaio

Requerente

Itala Samara Silva Sampaio

Requerente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108624 Nr: 1864-22.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF, JJRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618, Camila Camilo da Silva - OAB:, Núcleo 

Juridico UNEMAT - OAB:, Vitoria Caroline Mendes Campos - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min.

Código n. 108624

Autos n. 1864-22.2016.811.0005

Requerente: Jenifer Janice Rodrigues Nascimento

Requerido: Jairo José Ferreira

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Bruna de Paiva Canesin; o Advogado, Dr. 

Alessandro de Almeida Santana Souza e a requerente, Sra. Jenifer Janice 

Rodrigues Nascimento.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Constatou-se a 

ausência do requerido, apesar de devidamente intimado à fl. 104-verso.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Ante a ausência do requerido, redesigno o ato para o dia 28 

de fevereiro de 2019, às 17hr00min. Solicitem-se informações acerca da 

não condução do requerido. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e 

saem intimados, _______ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

Alessandro de Almeida Santana Souza

Advogado

Jenifer Janice Rodrigues Nascimento

Requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 15584 Nr: 1797-48.2002.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT 

nº 15463

 Intimo o patrono da partes, para que no prazo de (10)dez, dias, nos 

termos da decisão de fls. 267, manifestem-se acerca do auto de avaliação 

de fls. 272/274.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88997 Nr: 1341-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZdS, SAFU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Dia 08 de novembro de 2018, às 15h30min.

Código n. 88997

Autos n. 1341-15.2013.811.0005

Requerente: Carmem Silva dos Santos

Requeridos: Zanete dos Sanos e Silvio Augusto Felix Uliana

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante da 

Defensoria Pública, Dra. Bruna de Paiva Canesin; a Advogada, Dr. 

Valentina Ponce Devulsky Manrique.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas. Constatou-se a ausência 

das partes.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos, etc. Ante a ausência das partes, faço os autos conclusos para 

análise. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_______ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Bruna de Paiva Canesin

Defensora Pública

Valentina Ponce Devulsky Manrique

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 89800 Nr: 2151-87.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls.86, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128282 Nr: 2216-09.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte Embargante, Dr Ivaldir Paulo Muhl, OAB nº 

17.441/A, para que, se manifeste acerca da Impgnação aos Embargos à 

Execução de fls. 09/15, no prazo legal.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112745 Nr: 4089-15.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleksandro Severino da Silva, Poliana Alves de 

Almeida, Cleide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13.310 MT

 Vistos etc.

Trata-se de termo circunstanciado para apurar a prática dos delitos 

tipificados nos artigos 348 e 349 do Código Penal, cometido, 

supostamente, por Aleksandro Severino da Silva, Poliana Alves de 

Almeida e Cleide dos Santos.

 O MPE ofertou transação penal aos autores do fato, conforme se infere 

às fls. 60/61.

Designada audiência preliminar, essa ocorreu no dia 28/02/18, 

oportunidade em que constatou-se a presença dos autores do fato 

Aleksandro e Poliana e a ausência de Cleide dos Santos, eis que não foi 

encontrada para intimação. Iniciada a audiência, os autores do fato 

Aleksandro e Poliana aceitaram a transação penal ofertada pelo MPE.

 Comprovantes do cumprimento da transação penal às fls. 69/76.

 À fl. 78 foi homologada a transação penal celebrada pelo MPE e pelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 145 de 998



autores do fato Aleksandro e Poliana, bem como declarada extinta a 

punibilidade desses.

 Instado a se manifestar, o MPE requereu a designação de nova audiência 

preliminar para oferecimento de proposta de transação penal para a 

autora do fato Cleide, o que foi deferido, conforme fl. 84.

Audiência preliminar realizada em 24/10/18, ocasião em que a autora do 

fato Cleide aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo MPE.

Comprovante de cumprimento da transação penal às fls. 93/94.

DECIDO.

Como se depreende dos autos, fls. 93/94, a autora do fato Cleide dos 

Santos cumpriu integralmente a proposta de transação penal ofertada e 

aceita, fl. 92.

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, a transação penal 

celebrada entre o Ministério Público Estadual e a autora do fato Cleide dos 

Santos, nos termos do art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95, bem como nos 

termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, por analogia, 

DECLARO extinta a sua punibilidade.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014884-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROBERTO BRUGNAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto a decisão 

constante no id 15955820.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000788-72.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO LOPES ROCHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de janeiro de 2019 às 10h30min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000788-72.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO LOPES ROCHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Converto o 

julgamento em diligência. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de janeiro de 2019 às 10h30min. 3 - Intimem-se as partes 

para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 09 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAHIM FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001319-61.2018.8.11.0005. INTERESSADO: ODILA PAHIM FERREIRA 

REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO 

AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que, por ora, não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida. É 

que não há qualquer probabilidade de que o bloqueio dos descontos na 

folha de pagamento da autora, denominados de “contribuição ABAMSP” 

não será definitivo, e de que a reclamante sofre eminente risco de 

novamente sofrer os descontos. Consequentemente, não vislumbro 

qualquer risco de dano a autora, uma vez que o desconto não está sendo 

realizado e não há nada que indique que o mesmo possa voltar a ser 

efetuado. Por outro lado, ainda que tal fato venha ocorrer, nada impede 

que a parte autora formule novo pedido de tutela nos presentes autos. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 
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reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Diamantino, 

13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-89.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELTON GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000373-89.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE WELTON GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNY RODRIGUES VUNJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001388-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ARIADNY RODRIGUES 

VUNJAO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através dos 

comprovantes de pagamento juntados aos autos, os quais demonstram 

que as 03 últimas faturas com vencimento nos períodos de agosto, 

setembro e outubro/2018 foram quitadas pela autora antes mesmo do 

vencimento, sendo ainda que este Juízo em consulta aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/Serasa) constatou que não há inscrições em 

nome da autora realizada pela ré, a indicar a ausência de inadimplência 

que justifique o bloqueio da linha telefônica da autora. O perigo da demora 

é evidente, pois, no caso, a parte requerente se encontra impedida de 

utilizar a linha telefônica de seu aparelho celular em decorrência de 

bloqueio supostamente indevido, o que lhe traz diversos prejuízos, uma 

vez que se trata de serviço essencial na vida moderna, além do fato da 

autora ter demonstrado que utiliza seu telefone como instrumento de 

trabalho, pois trabalha com vendas. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que restabeleça a linha telefônica da autora no prazo de 24 horas, sob 

pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

14 de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIAN SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000938-53.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS CRISTIAN 

SALDANHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, mesmo ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante 

não se dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar 

qualquer justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é 

medida de rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95. CUSTAS pela parte reclamante, por força do 

artigo 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 c/c enunciado nº 28 do Fonaje. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Cumpra-se. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000417-45.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JUSTINA SOARES DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA IMACULADA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000414-90.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIELA IMACULADA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 13 de novembro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000587-17.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de exclusão de registro e nome 

no serasa com pedido de indenização por danos morais e danos materiais 

proposta por Júlio César Espírito Santo em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Sustenta a parte autora que teve seu nome 

inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente. 

Argumenta, ainda, que jamais teve qualquer relação comercial com a 

Requerida, de modo que faz jus ao cancelamento da inscrição e ao 

recebimento de indenização por danos morais e materiais. Por outro lado, 

a parte requerida argumenta que a cobrança é legítima, haja vista a 

existência de relação contratual entre as partes e apresenta telas do 

sistema interno da empresa para fins de comprovação da relação 

contratual entre as partes. Pois bem. Não há preliminares a serem 

analisadas, de modo que passo à análise do mérito. De inicio, registro que 

a ação é improcedente. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Isto porque, 

verifica-se que, no mínimo, a parte alterou a verdade dos fatos ao narrar 

inicialmente que jamais manteve qualquer relação com a empresa, haja 

vista que os documentos juntados por esta demonstram que o autor era 

titular da unidade consumidora nº. 3644 na data em que os débitos objeto 

das presentes ações foram gerados. Em que pese à alegação da parte 

autora de inexistência da referida dívida, a qual teria acarretado a 

inscrição de seu nome em rol de inadimplentes, restou devidamente 

comprovada nos autos, por meio dos prints de tela do sistema interno da 

Requerida, a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, 

consistente na prestação de serviços de energia elétrica. Nesse sentido, 

é notório, nesta espécie de serviço, que a modalidade de contratação 

utilizada seja por meio de contato telefônico, método que facilita o acesso 

do consumidor aos serviços em questão. Nessa toada, a ausência de um 

contrato formal não exime possível reconhecimento de existência de 

relação jurídica, que pode ser comprovada de acordo com a apuração da 

veracidade das informações contidas nos sistemas informatizados da 

fornecedora de serviços, e demais circunstâncias de contratação. No 

caso dos autos, em que pese o autor ter questionado a referida 

contratação, tem-se a plena compatibilidade entre os dados fornecidos 

pelo requerente em sede de inicial e aqueles constantes nos sistemas da 

requerida (data de nascimento, CPF e RG), informações estas que apenas 

o autor detém. Além disso, denota-se que o autor efetuou o pagamento de 

algumas faturas da unidade consumidora registrada em seu nome, o que 

apenas refuta ainda mais a relação contratual havia entre as partes. (id. 

Num. 8206757 - Pág. 1). Ademais, verifica-se que a unidade consumidora 

que originou o débito em questão encontra-se localizada na Rua Almirante 

Barroso, s/n, centro, na Cidade de Alto Paraguai/MT, local onde o autor 

reside, fato este que apenas reforça a possibilidade do autor manter 

relação com a empresa Ré. Não obstante, não há nos autos qualquer 

informação de que o autor tenha perdido ou extraviado os seus 

documentos pessoais, afastando, assim, a hipótese de fraude. Os 

documentos carreados aos autos são, portanto, suficientes para 

comprovar a existência da contração de serviços sub judice. Diante da 

verificação de que a ré detinha os dados pessoais do autor, de rigor 

aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça in caso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA 

DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO 

CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO 

DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE 

FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS 

DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO 

VALIDAMENTECONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia 

pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de 

burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre 

os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta 

apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais 

e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços. 

2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura 

e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como 

prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a 

empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos 

de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio 

reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para 

a posse de seus dados pessoais pela empresa. (TJ/MT. APELAÇÃO Nº 

41636/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR: DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO APELANTE: OI S. A. APELADA: LEILA CÂNDIDO 

GARCIA DE OLIVEIRA. Número do Protocolo: 41636/2018 Data de 

Julgamento: 04-09-2018). Ademais, o autor não apresentou qualquer 

documento para rechaçar as alegações da parte requerida, quando de 

sua impugnação, sendo certo que este deveria ter desincumbido o ônus 

de demonstrar fato constitutivo de seu direito, não bastando a simples 

alegação, ainda mais quando a parte requerida apresenta fatos que 

demonstram que as alegações do autor não condizem com os fatos 

narrados inicialmente. Portanto, vislumbra-se a Requerida agiu em 
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exercício regular de direito ao inserir o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que tal inscrição originou-se da 

inadimplência do autor para com a empresa Requerida, não havendo o que 

se falar em indenização por danos morais e muito menos danos materiais. 

Nesse sentido, vejamos julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. Comprovação da origem da dívida por parte da ré. Inscrição do 

nome da parte em órgãos de restrição ao crédito que traduz exercício 

regular de direito. Danos morais. Inocorrência. Caso em que, ainda, o dano 

moral seria indevido, ante o teor da Súmula 385 do STJ. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079442968, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 07/11/2018) Nesse ponto, considerando que a fatura que está 

sendo discutida nestes autos é a referente ao mês 10.2016 na monta de 

R$ 61,15 (sessenta e um reais e quinze centavos), este é o valor a ser 

devolvido à Requerida, sem prejuízo do recebimento dos valores que 

originaram os demais processos conexos. Por fim, justifica-se, ainda, a 

aplicação de multa por litigância de má fé ao autor, uma vez que mesmo 

propôs diversas ações discutindo individualmente as negativações 

inseridas pela empresa Requerida em razão das inadimplências das 

faturas de energia da Unidade Consumidora nº. 3644, da qual era o titular, 

visando à obtenção de lucro, sendo certo que tal atitude se encaixa 

perfeitamente na hipótese do artigo 81 do Código de Processo Civil. 

(Apelação Cível Nº 70077198646, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 08/11/2018). 

Ante ao exposto, REVOGO a liminar deferida nos autos e julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Por consequência, julgo parcialmente PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 61,15 (sessenta e um reais e quinze centavos), 

quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão, com 

fulcro no artigo 17 da Lei 9.099/95. Ainda, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 10% do valor 

da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins recursais. 

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-21.2018.8.11.0005
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JOSIENE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000384-21.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSIENE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte 

embargante argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou 

procedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que deixou de 

fundamentar a existência do dano moral, que nenhum dano moral é 

presumido e que não restou comprovado nos autos a ocorrência de um 

dano moral. Contudo, é certo que não houve qualquer omissão na r. 

sentença, que fundamentou que o dano moral no presente caso ocorreu 

na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes 

da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo 

o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso 

concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do 

nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Logo, não há qualquer 

omissão na fundamentação do dano. Verifico que, na verdade, os 

presentes embargos de declaração objetivam alterar o resultado do 

julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 

de novembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 163011 Nr: 1673-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJEM, ADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que intimado o executado quedou-se inerte, defiro os 

pedidos de fls.36/38.

Determino a penhora dos ativos financeiros nas contas bancárias em 

nome do executado, procedendo-a nos termos do artigo 835, do CPC, 

primeiramente por meio do sistema Bacenjud.

Não sendo quitado o débito com o resultado da penhora online, defiro, 

desde já, a busca de bens móveis eventualmente registrados sob a 

propriedade do executado junto ao DETRAN (Renajud).

Ainda, determino a inclusão do nome do devedor nos órgão de proteção 

ao crédito SPC e SERASA.

Em seguida, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações de saldo FGTS em nome do executado. Em caso positivo, 

deverá efetuar a transferência do montante à conta única deste Juízo, até 

o valor do débito.

 Realizado o bloqueio e sendo positivo, intime-se o executado e a 

exequente para se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 dias.

Se negativa a penhora ou decorrido o prazo para manifestação, com ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 149 de 998



sem objeção do executado, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174772 Nr: 7824-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDOS, IHDOSDS, LDOS, LDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anoto que o executado, citado apresentou justificativa (f.19), a qual não 

foi acolhida, consoante decisão de fls.34.

 Assim, considerando os pedidos de f. 41 e levando em conta a 

preferência estatuída pelo art. 835, do CPC, DEFIRO-OS, procedendo, 

primeiramente, a penhora online.

Realizado o bloqueio online e sendo positivo, intime-se o executado para 

se manifestar, no prazo de 10 dias.

Sendo esta medida insuficiente, expeça-se a certidão judicial do débito e 

providencie-se o protesto do título conforme solicitado no item 2 de f. 41, 

bem como insira-se o nome do devedor no SPC e SERASA (item 3).

 Sem prejuízo ao protesto e inclusão do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, 

consoante postulado no item 5 de f. 41-v.

Ainda, Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando informações de 

saldo FGTS em nome do executado. Em caso positivo, deverá efetuar a 

transferência do montante à conta única deste Juízo, até o limite total do 

débito.

 Realizado o bloqueio e sendo positivo, intime-se o executado e a 

exequente para se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 dias.

Por fim, não sendo obtida a quitação do débito alimentar mediante todas as 

medidas acima, intime-se conforme requerido no item 7 de f. 41-v.

Frustradas todas as tentativas para a quitação do débito, considerando 

que este juízo não dispõe de arquivo provisório, determino a suspensão 

do presente feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 169869 Nr: 5170-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAA, JCAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Anoto que o executado foi devidamente citado e intimado (f.38), e 

permaneceu inerte.

 Assim, considerando os pedidos de f. 40/42 e levando em conta a 

preferência estatuída pelo art. 835, do CPC, DEFIRO-OS, procedendo, 

primeiramente, a penhora online.

Realizado o bloqueio online e sendo positivo, intime-se o executado para 

se manifestar, no prazo de 10 dias.

Sendo inócua ou insuficiente a penhora online, procedo com a penhora de 

bem móveis junto ao Renajud.

Sendo esta medida insuficiente, expeça-se a certidão judicial do débito e 

providencie-se o protesto do título, bem como insira-se o nome do devedor 

no SPC e SERASA (item 3).

 Por fim, não sendo obtida a quitação do débito alimentar mediante todas 

as medidas acima, intime-se a requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138093 Nr: 9077-51.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDS, ÉSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9077-51.2014.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BRENO BISPO DA SILVA e ÉRICA SOUZA BISPO

PARTE RÉQUERIDA: AURICÉLIO MIRANDA DA SILVA

FINALIDADE: Citação do requerido para que tome ciência da inicial, bem 

como caso queira apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c 

Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios ajuizada por ÉRICA 

SOUZA BISPO representando o menor B.B.da S. Pretende a autora, 

liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no importe de 90% 

(noventa por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% (cinquenta 

por cento) de despesas extraordinárias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Acolho a emenda à inicial de fls.38. 

Determino a retificação da ação devendo tramitar como Ação de 

Regulamentação de Guarda c/c Alimentos com Pedido de Alimentos 

Provisórios. Diante das alegações iniciais no sentido de que o infante se 

encontra na guarda de fato da requerente, defiro provisoriamente a 

guarda em seu favor. Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.21/27, tenho que o mesmo 

está em local incerto e não sabido, razão pela qual, determino sua citação 

editalícia, nos termos do art. 256, II, do CPC. Em atenção ao disposto no 

art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo 

assinalado, sem apresentação de resposta, desde já, nomeio Defensor 

Público diverso do que subscreveu a petição inicial para apresente defesa 

em favor do executado, no prazo de lei. Na hipótese acima exposta, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, intime-se a 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hélio Schneider 

Paulus Neto, digitei.

Primavera do Leste - MT, 13 de novembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 175232 Nr: 8113-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CHDSM, LUCIMARA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública manifestou concordância ao 

pedido de bloqueio e o Ministério Público não se opôs ao pedido após obter 

vista dos autos (f. 347), bem como tendo em vista que as notas fiscais 

correspondentes aos serviços despendidos nos meses de maio a agosto 

de 2018 estão colacionadas às f. 334/346, 376/383 e 388/401, como 
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também da remoção simples do menor em ambulância, consoante notas 

fiscais de fls. 145/157, estando o Estado devidamente citado da ação e 

intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência (f. 36), 

permanecendo inerte quanto ao fornecimento do serviço de atendimento 

domiciliar de Home Care, defiro o pedido de bloqueio da quantia de R$ 

99.700,20 (noventa e nove mil, setecentos reais e vinte centavos) nas 

contas do Estado do Mato Grosso, intimando-se o ente caso positivo.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e expeça-se alvará do valor 

bloqueado, em favor da empresa QualyCare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar Ltda, observando os dados bancários informados 

às fls.388.

Outrossim, tendo em vista que se juntaram ao processo novo pedido de 

penhora referente ao período previsto para o tratamento até nova 

avaliação (setembro de 2018 –f. 409/422), manifeste-se o Ministério 

Público e voltem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, determino o desentranhamento de todas as peças 

processuais do cumprimento de sentença, autuando-se nova ação de 

cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer. Após, 

remeta-se o processo de conhecimento, com a sentença, o recurso de 

apelação e as contrarrazões, com suas respectivas certidões, os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de Apelação de 

fls. 319/326.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105723 Nr: 4757-60.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDL, JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O executado foi citado em 16/08/2011 (f. 19/19-v) e até a presente data 

não houve notícia acerca do pagamento do débito, bem como não há 

justificativa ou comprovação de quitação.

Desse modo, defiro o pedido de penhora online e procedo com o bloqueio 

de valores junto ao Bacenjud nas contas bancárias em nome do 

executado (R$ 21.228,63 – f. 86/86-v), colacionando o respectivo extrato.

Não sendo quitado o débito com o resultado da penhora online, dê-se vista 

ao exequente para requerer o que entender de direito e ao Ministério 

Público para manifestação.

Em seguida, conclusos para decisão.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158219 Nr: 8210-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNDF, JFNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o executado devidamente intimado, não cumpriu a 

obrigação, consoante certidão de fls.35, defiro o petitório de fl. retro.

Determino a penhora por meio do sistema Bacenjud nas contas bancárias 

em nome do executado, procedendo-a nos termos do artigo 835, do CPC.

Restando frutífera, intime-se o executado acerca do bloqueio, nos termos 

do artigo 841 do CPC.

Determino a inclusão do nome do devedor nos órgão de proteção ao 

crédito SPC e SERASA.

Sem prejuízo, determino a penhora de bens móveis eventualmente 

registrados sob a propriedade do executado junto ao DETRAN (Renajud). 

Restando positivo, intime-se o executado para querendo se manifeste.

Não sendo quitado o débito ou restando infrutífera, dê-se vista a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006877-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD COSENTINO (REQUERENTE)

CHARLES DOUGLAS WERNER (REQUERENTE)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBERLE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do ID 16442325, bem como da 

audiência designada conforme certidão abaixo transcrita: Processo: 

1006877-15.2018.8.11.0037; REQUERENTE: CONSTRUTORA E 

IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP, EDGARD COSENTINO, CHARLES 

DOUGLAS WERNER REQUERIDO: EBERLE & CIA LTDA - ME, BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 

17h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 14 de novembro de 2018. Ésio Martins 

de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004258-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO FIGUEIREDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1004258-49.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: VALDOMIRO FIGUEIREDO NEVES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário (ID 11423059). Intimem-se os 

litisconsortes, por intermédio de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para presentar contestação, em 15 

(quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à negociação 

havida entre os contratantes, que demonstrem a exata situação financeira 

do liquidante, ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual 
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resgate com a respectiva data, mediante extrato de movimentação de 

conta bancária ou do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 

400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005808-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005808-45.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DAVID DA SILVA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 17 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005820-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARTURO GALEB BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005820-59.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LEANDRO ARTURO GALEB BATISTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
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defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005042-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14830491, E QUE 

INFORME O NOME E A OAB DO ADVOGADO OU DA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS A QUE A a que A PARTE REQUERIDA ESTIVER 

VINCULADA.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1006172-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA DINIZ DA SILVA OAB - SP289565 (ADVOGADO(A))

GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO OAB - SP246281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS REQUERENTES PARA RETIRAR CARTA 

PRECATÓRIA DEVIDAMENTE ASSINADA, BEM COMO PROVIDENCIAR 

PROCURAÇÃO COM PODERES PARA ASSINAR O TERMO DE CAUÇÃO 

QUE JÁ SE ENCONTRA EXPEDIDO NA SECRETARIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 161971 Nr: 1240-71.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE BOENO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA A. DE LIMA - ME (K'LAMITA 

CONFECÇÕES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca do ofício nº 

976/SG/JUCEMAT, de fl. 41/42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1571-63.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FORTUNATO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

MOACIR FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327/DF, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, art. 1º, 

item 7.2.1, impulsiono o feito para intimar os advogados subscritores das 

petições de fls. 411/412, 420/421, 425. 456, Dr. Rafael Sganzerla Durand 

– OAB/MT 12.208-A e Dr. Nelson Willians F. Rodrigues – OAB/MT 

11.065-A, para juntarem procuração nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 306-31.2007.811.0037
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI BERNARDO SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO LEMOS DE OLIVEIRA, LUIS 

SOARES VIEIRA, MARCOS VINICIUS ALVES DE SOUZA, JOSE RAIMUNDO 

BARBOSA DE MIRANDA, GELSON ANDRE KRASNIEVICZ, LORIVAL JOSE 

DOS SANTOS, WILSON PEREIRA DA SILVA, CARLOS DORST, ANTONIO 

BATISTA DE SAL, PEDRO DE TAL, JULIO DE TAL, ADÃO SOARES VIEIRA, 

ADALTO BATISTA DA CUNHA, JOSAFA BARBOSA, MANOEL LUZIANO 

CASTRO DO NASCIMENTO, PEDRO PRADO, GERALDO CALISTO DE 

SOUZA, NEUSALDO SOUSA DO NASCIMENTO, MAURÍCIO MARCONDES 

TOLEDO, EURIPE BATISTA DA CUNHA, MARCOS VINICIO PEREIRA 

CARDOSO, VANDERZE CARVALHO, LOSMAR CARVALHO, GERALDO 

TIROLA, ADRIANO GOMES DA SILVA, ARGEMIRO PEDRO DOS SANTOS, 

VALDECI JOSE SANTOS, ALDACIR DE TAL, ERISBERTO DE TAL, 

EMERSON DE TAL, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO ANTONIO 

DA SILVA, FERNANDO FÉLIX DE SOUZA, JOSE ANTONIO DA SILVA, LUIZ 

PICCOLI, JOSE MOURA, ANTONIO MOURA, JALDES ALVES DE LIMA, 

VALDINEI FERREIRA LOPES, ROBERTO PIEDADE, MARIA PIEDADE, 

ANTONIO JOSE RODRIGUES, SILVANA RIBEIRO VELOSO, MARIA 

RESTONIA, FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO, NILSON DE TAL, 

CARLOS ESPÍNDOLA ATHAYDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1938-A, 

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT, RAFAEL 

CARDOSO TONHÁ - OAB:MT 7.912-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL 

DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 55.499, fica INTIMADO de que os autos 

encontram-se desarquivados, devendo requerer o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100016 Nr: 7806-46.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 6004-71.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOARES, ADRIANA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a) ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR para devolver os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 1435-66.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, art. 1º, 

item 7.2.1, impulsiono o feito para intimar os advogados subscritores das 

petições de fls. 375, 381 e 429, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/MT 

14.258-A e Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira – OAB/MT 19.081-A, para 

juntarem procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141277 Nr: 320-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GONÇALVES REYNAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 3870 Nr: 31-05.1995.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO REICHE NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:OAB/MT6325, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS DE 

SOUZA - OAB:7.979/MT, FÁBIO AZEM CAMARGO - OAB:6.043-E/MT, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, LARISSA AGUIDA 

VILELA PEREIRA - OAB:MT 9196, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:MT 7556-B

 Certifico que nesta data o Advogado da parte autora, fica INTIMADO de 

que os autos encontram-se desarquivados, devendo requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 51688 Nr: 7399-45.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a)ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR para devolver os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 6523 Nr: 195-62.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, PAULO ROGÉRIO 

GOMES, SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do autor acerca a decisão de 

fls. 212.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 4256 Nr: 104-69.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE, ELSI MALISE ROTT NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, Joaquim Basilio - 

OAB:14253/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172515 Nr: 8704-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TRAMONTIN FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 192503 Nr: 5024-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME KOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:7209/PR, MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - OAB:MT/ 22109, 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Certifico que nesta data o advogado da parte EMBARGANTE fica 

INTIMADO para apresentar razões finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124806 Nr: 7379-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA ZANETTE TRAMONTIN, GRÉZIA TRAMONTIN DE 

ARIMATÉIA, JOSE CLEMENTINO DE ARIMATEIA, Otávio José Frasson, 

MIRIAN TRAMONTIN FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 1309-55.2006.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DENIZE DRASZEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO OTONELLI, EDU OTTONELLI, EDIO 

OTTONELLI, IRLEI BARBIERI OTTONELLI, VANISE MARIA DE BASTOS 

OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB/MT 

13.984-B, fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165346 Nr: 2829-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA (TV CIDADE 

RECORD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE E SANTOS LTDA, MARIA SUSANA 

SOSA SANTOS, KARINE DOS SANTOS FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 18.262, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125924 Nr: 8492-33.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ZTE DO BRASIL, COMÉRCIO SERVIÇOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, HÉLVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:16108, JULIO CESAR TISSIANE BONJORNO - OAB:PR/33.390

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do 

Código de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da 

Justiça, INTIMO o(a) advogado(a)JOSÉ LUIZ DA SILVA para devolver os 

autos.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001860-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EXECUTADO)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001860-95.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: RURAL PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: PAULO CESAR 

MIEZERSKI, SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI Vistos. Conforme dispõe 

o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não 

possuem, em regra, efeito suspensivo, o qual só será atribuído a 

requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA 

AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO. Os embargos à execução não 

dispõem de efeito suspensivo, podendo, este, ser excepcionalmente 

atribuído quando, a requerimento do embargante e sendo relevantes os 

seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente, situações não constatadas no caso concreto. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 

70074344086, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 28/09/2017). Em análise a pedido 

de ID 15154269, verifico que os embargos à execução nº 

1005170-12.2018.8.11.0037 não foram recebidos com efeito suspensivo, 

não sustentando-se, por tanto, os motivos para deferimento da suspensão 

deste feito, razão pela qual, indefiro o pedido. Sem prejuízo, defiro o 

requerimento de penhora on line (ID 15049390). Deve ser consignado que 

o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. 

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro 

o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD. Proceda-se às 

diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos executados, 

utilizando-se o sistema INFOJUD. Com a juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda dos executados, vista dos autos a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito. 

Defiro ainda o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome dos 

executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de 

ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos executados em 

razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil. Restando negativas as diligências, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000313-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE TOMAZETTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000313-20.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: JOCASTA APARECIDA 

LOURENCETTE, JESSICA APARECIDA LOURENCETTE EMBARGADO: 

VIVIANE TOMAZETTI Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora sobre a 

tempestividade dos presentes embargos. Se tempestivos, RECEBO os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes as 

hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte embargada já apresentou impugnação aos 

embargos à execução, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007493-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETE RITA LOZANO DAUZACKER (REQUERENTE)

EUDMAR CAMILO DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA JORGE GUIMARAES GELAIN OAB - MS13049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI (REQUERIDO)

AIDÊ PENZO GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007493-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EUDMAR CAMILO 

DAUZACKER, IOLETE RITA LOZANO DAUZACKER REQUERIDO: AIDÊ 

PENZO GOMES, ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007527-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JORGE SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007527-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WILSON OLIVEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: EDILSON JORGE SANTOS Vistos. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006007-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 156 de 998



RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FABIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006007-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EDER FABIO DE SOUZA Vistos. Defiro o requerimento de 

busca de endereço através do sistema BACENJUD. Realizadas as 

diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o mandado. 

Resultando negativa a diligência, intime-se o autor para requerer o que 

entender de direito em 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005778-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUDE PATRICIO (RÉU)

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 

6.1, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004443-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE ORDEDITO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004443-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ORDEDITO DOS REIS, 

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS REQUERIDO: CARLOS ALBERTO 

SANTANA Vistos. Defiro o requerimento de busca de endereço através 

dos sistemas SIEL e INFOJUD. Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço, expeça-se o mandado. Resultando negativa a 

diligência, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO (EXECUTADO)

JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADRIANA FRANCO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora, 

avaliação e intimação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L J RODRIGUES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

LAZARO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora, 

avaliação e intimação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000707-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMIGIO LUIS ANDREOLA (RÉU)

JAYME JOSE LOCATELLI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para indicar em 

qual endereço deverá ser expedida a citação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004468-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora nada requereu, apesar de 

devidamente intimada via DJE da última decisão , deste modo, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000426-42.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: 

ROSIMERI ADRIANA MANOEL Vistos. Defiro o pedido de penhora on line. 

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a 

minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000518-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAUJO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000518-83.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: FRANCISCO DE ARAUJO DA COSTA Vistos. Proceda-se a 

juntada do detalhamento de ordem judicial de requisição de informações - 

bacenjud, em anexo. Após, intime-se o requerente para se manifestar-se 

e dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de 

inércia, intime-se pessoalmente a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Após, concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002223-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 2 2 2 3 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WALTER DE 

SOUZA FREITAS FILHO Vistos. Defiro o requerimento de busca de 

endereço, através do sistema INFOJUD, da parte executada WALTER DE 

SOUZA FREITAS FILHO (id. 13150839). Realizadas as diligências, sendo 

encontrado novo endereço, expeça-se o mandado. Resultando negativa a 

diligência, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de 

setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (RÉU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (RÉU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001876-83.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME, ADEMIR FERNANDES SILVA, 

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES Vistos. Defiro o requerimento 

de busca de endereço através dos sistemas BACENJUD e SIEL. 

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço, expeça-se o 

mandado. Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE SOUZA PORTELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000961-34.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: J A S TRANSPORTES 

LTDA - ME, JOSIMAR ALVES DE SOUSA, JOSE ROBERTO DE SOUZA 

PORTELLA Vistos. Defiro o pedido de penhora on line (id. 14912766). 

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a 

minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003843-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003843-66.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: MARIA 

DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA, MARIA DE LOURDES 

SOUZA DOS SANTOS Vistos. Defiro o requerimento de busca de 

endereço através dos sistemas BACENJUD e SIEL. Realizadas as 

diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o mandado. 

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001175-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001175-88.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NILO PEREIRA DE 

JESUS Vistos. Conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência 

pátria, mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via 

RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o 

cumprimento da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial 

realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste 
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sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA 

RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 

E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido retro de inclusão de restrição ao veículo indicado 

na exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim 

de se incluir a restrição de circulação no veículo registrado em nome do 

requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Após, 

intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005238-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (EXECUTADO)

JAIR DOMINGOS OLIVEIRA CHIMELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de penhora no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000187-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000187-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA Vistos. Intimem-se 

as partes sobre o retorno dos autos, bem como para requererem o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004606-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004606-67.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOSE DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: RAIMUNDO 

MARTINS DE SOUSA Vistos. Defiro o pedido de busca de bens através do 

sistema INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais 

bens em nome do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD. Juntada 

aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos executados, 

deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria 

proceder à correta identificação do feito. Sem prejuízo, defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através 

do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Realizada a diligência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004793-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004793-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Sobre a petição de ID nº 15567675, 

diga a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000773-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000773-75.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: GETULIO PEREIRA DA SILVA Vistos. Sobre a petição 

de ID nº 13118992, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11027 Nr: 343-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, CC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Processo: 2000/58 (Código 11027)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 163 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 3293-45.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cadore, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2004/226 (Código 31036)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128188 Nr: 1123-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E TRANSPORTES IRMÃOS 

PINHEIRO LTDA, MOISÉS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 1123-51.2014.811.0037 (Código 128188)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157074 Nr: 7685-42.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIND HÉLICES INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7685-42.2015.811.0037 (Código 157074)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115056 Nr: 5572-23.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT/9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 541-85.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.902-0, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GUSTAVO FRANCO RIBEIRO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119971 Nr: 2428-07.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GUSTAVO FRANCO RIBEIRO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65688 Nr: 5485-72.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON PLÍNIO MARTINY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, 

WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153958 Nr: 6216-58.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE MORAES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Júnior - 

OAB:MT 4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, ELEN MARQUES SOUTO - OAB:73.109 

RJ, Williams Pereira - OAB:94668

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138946 Nr: 9651-74.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. A. FRIZON & R.FRISON LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A 

(ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131665 Nr: 4291-61.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUZILÁ ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MS 5871

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123375 Nr: 5924-44.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO 

SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151016 Nr: 4849-96.2015.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - 

OAB:, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados das 

partes para comparecerem na audiência designada às fls. 198, 

acompanhados dos seus clientes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar os advogados das 

partes para comparecerem na audiência designada às fls. 438, 

acompanhados dos seus clientes, devendo as partes requeridas ficarem 

cientes que deverão prestar depoimento pessoal, sob pena de réu 

confesso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 4207-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MOTO TAXI RODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128493 Nr: 1397-15.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MIGUEL SABÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FURTADO PEDROSA - 

OAB:, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:MT/4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada às fls. 

296, acompanhadas de seus clientes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117209 Nr: 7881-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GABRIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:19169-O/MT, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GUSTAVO FRANCO RIBEIRO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141655 Nr: 518-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, EDEMIR 

JOSÉ DOS SANTOS, IGOR GUARIM DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar EDITAL para fins de publicação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123223 Nr: 5769-41.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSEMAR JOSÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22771/BA, GILBERTO RAIMUNDO 
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BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO DE 

SOUZA MUNIZ - OAB:203.012-A-SP, VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131582 Nr: 4054-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F DO N DOS SANTOS - ME, FLAVIA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147135 Nr: 3083-08.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DEWES, MONICA GALBIERI DEWES, 

NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA, VILSON 

PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, JAQUELYNE MARTINS CAETANO - OAB:OAB/GO 

37.136, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 276/277, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115811 Nr: 6393-27.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37499 Nr: 82-30.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:OAB/MT 10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 159/160, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169610 Nr: 5066-08.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CAMPANER MUXEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNA LUCIANA DE PAULA, EUDES 

PIRES MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.73/V, com 

anotação “ mudou-se”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32102 Nr: 357-13.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159987 Nr: 413-60.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERES E NERES LTDA - ME, EUDES BUENO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPORTUNA SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES 

LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENICE FREITAS TEIXEIRA - 

OAB:MT 14.274, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116314 Nr: 6953-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106557 Nr: 5623-68.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VONIBALDO DE AZEVEDO LINHAR JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE GUIDO GAERTNER, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão conforme decisão de fls. 201, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5331 Nr: 217-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDOMAR BUDKE & CIA. LTDA-ME, ISMAEL 

DARCI DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar EDITAL para fins de publicação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18515 Nr: 512-21.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAGUNDES, JORGE ARTUR 

ROSPIDE ACCYOLI, NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 13.967

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32770 Nr: 995-46.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILANI CALÇADOS LTDA, OVIDIO MILANI, 

RITA NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA LUZIA VIZEU 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.251/V, com 

anotação “ Desconhecido”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132428 Nr: 4744-56.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FRANCISCO BORTOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILL CESAR FEREIRA DE FREITAS, 

WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, Izaias Resplandes de Sousa - OAB:MT0013762O, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 429/446, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14657 Nr: 2655-17.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, LUIS CARLOS CONEJO - OAB:13.056 MT, Luis 

Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 2775 Nr: 2107-60.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Bacaltchuk - 

OAB:4.404-A, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar sobre documentos de fls. 244, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124964 Nr: 7530-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199445 Nr: 8277-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ATHILA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14660 Nr: 319-40.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153329 Nr: 5949-86.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948 OAB/RJ, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 os termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada às fls. 

187, acompanhadas de seus clientes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 4561-27.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA COSTA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA, VALDICIR 

FAÉ, UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166557 Nr: 3454-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES 

NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO PORTES DE 

ALMEIDA - OAB:SP 75.579, VANESSA JOAQUIM - OAB:SP 326.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 165 de 998



manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74207 Nr: 6526-40.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO 

GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:MT/33571, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecer na audiência de instrução e julgamento designada às fls. 333, 

acompanhadas de seus clientes .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171261 Nr: 5825-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MELISSA CEZAR , PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1003446-07.2017.8.11.0037

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA

PARTE RÉ: UMAR TAYAR E OUTROS

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: A empresa autora é legitima 

ocupante/possuidora de um imóvel rural, denominado "FAZENDA 

JACAMIM", com área superficial de 20.422,9438 ha. A ocupação do 

referido imóvel se deu a empresa autora por força de duas escrituras 

públicas de cessão de direitos possessórios, datadas de 31 de janeiro de 

1984. Três anos depois, mas precisamente em 19 de novembro de 1987, a 

Agropecuária Kuluene S/C Ltda, através de uma escritura Pública de 

transferência de cessão de direitos possessórios, sede e transfere a 

posse dos imóveis acima discriminados em epígrafe à Agropecuária 

Xavante S/C Ltda. A empresa autora desde então, encontra-se na posse 

mansa e pacífica, sem embargos ou contestação de quem quer que seja, 

nem mesmo de confinantes ou terceiros, e vem ocupando, explorando e 

usufruindo o imóvel rural, com a exploração pecuária, cumprindo sua 

função social, gerando empregos e produzindo renda, sendo que 

construiu uma sede nessa área, com quatro casas, um barracão e uma 

mangueira para contenção de gado, nos anos 1993 e 1994, e ainda, fez 

cercas, plantou árvores de sombra e frutíferas, como se verifica nas 

fotos anexas. A empresa autora ocupa a referida gleba rural, por si e 

seus antecessores há mais de 30 anos, sem contestação ou qualquer 

oposição de terceiros, exercendo-a de modo ininterrupto e com Animus 

Domini, portanto com natureza ad usucapionem. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Fazenda Jacamim, com área superficial de 2.422,9483, 

devidamente Georreferenciada e Certificada pelo Incra sob nº 

a937a0f4-b8c5-47e1-8295-a4070b5cab46, em 06/08/2015.DESPACHO: 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por 

AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA em face de UMAR TAYAR, NILZE 

SEBASTIANA AVANCINI TAYAR, ROBERTO TAYAR, ANTONIETTA ATHIE 

TAYAR,JOSE CARLOS TAYAR, IVETE TAYAR, RICARDO ELIAS TAYAR, 

MURAD ABU MURAD, ESPÓLIO DE WALTER TAIAR, SALMA TAYAR 

MURAD, todos qualificados. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil.Cite-se o requerido, no endereço declinado nos autos, para 

que, no prazo de 15(quinze) dias, caso queira, apresente resposta à 

inicial, constando do mandado citatório as advertências de lei, sobretudo, 

quanto aos efeitos da revelia. Citem-se os confinantes, para que, também, 

caso queiram, por meio de advogados, apresentem as suas 

manifestações e/ou defesas nos autos, acerca do teor da exordial, no 

prazo de 15(quinze) dias, tudo sob pena de implicações processuais. 

Caso a parte autora não tenha indicado os confinantes, determino que a 

referida parte seja intimada para prestar as aludidas informações. E, 

ainda, citem-se, via edital, com prazo de 30(trinta) dias, os terceiros e 

possíveis interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que, 

caso queiram, por meio de advogados, presentem as suas manifestações 

e/ou defesas nos autos, acerca do teor da exordial, tudo sob pena das 

implicações processuais. Notifiquem-se os representantes legais, da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, para que, manifestem 

se há interesse na causa, devendo ser encaminhados a cada ente, os 

autos para realizarem as suas manifestações. Outrossim, tão-somente, 

para tomar conhecimento da interposição da presente demanda, 

cientifique-se o membro do ministério público, sem prejuízos das demais 

intervenções futuras, em momento apropriado. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Via digitalmente assinada da decisão e 

instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício.A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel- Juíza de 

Direito. Eu, Marizélia Alves Damasceno, digitei.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000574-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA JESUINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000574-53.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição das 

requisições de pagamento, para acompanhamento junto a Coordenadoria 

de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 61-3410-3550/3551). 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Lidiane Memoria Campos 

Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007013-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADISON NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))
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JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1007013-12.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes da expedição das 

requisições de pagamento, para acompanhamento junto a Coordenadoria 

de Execução Judicial - COREJ-TRF1(Telefone 61-3410-3550/3551). 

Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018. Documento assinado 

digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007450-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GUIMARAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007450-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO CESAR GUIMARAES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, 

CRM 1980/MT para realização da perícia, a qual designo para o dia 

21/11/2018 às 10h30min. Intime-se a parte autora, através dos seus 

advogados, para que compareça à perícia designada, que realizar-se-à no 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita. Por fim, em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 6202290564/91, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007388-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DELERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007388-13.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: SILVANA DELERA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por SILVANA DELERA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de dermatite 

de contato e alergia respiratória de difícil tratamento, dermatite de contato 

a bota e produtos químicos no trabalho, psoríase e derrame cervical no 

ombro esquerdo, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a 

entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início 

de prova material, bem como de incapacidade laboral. Diante das 

alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de forma 

patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem 

como a inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a 

sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte 

autora, nomeio o médico Dr. Eduardo Toledo Barros, CRM 1980/MT para 

realização da perícia, a qual designo para o dia 21/11/2018 às 10h. 

Intime-se a parte autora, através dos seus advogados, para que 

compareça à perícia designada, que realizar-se-à no Fórum desta 

Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste-MT). Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 
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Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6221377211/31, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4186 Nr: 46-03.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING - 

OAB:OAB/MT 5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Processo nº: 46-03.1997.811.0037 (Código 4186)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COPERATIVA CENTRAL aduzindo, em síntese, a 

existência de omissão na sentença de fl. 475, visto que condenou o 

executado em honorários advocatícios. No entanto, alega que os 

honorários foram quitados juntamente com os débitos.

Devidamente intimado para se manifestar, o exequente não se opôs ao 

pedido formulado pelo executado (fl. 505).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que aderiu ao parcelamento do débito, o qual já incluiu os valores 

referentes ao FUNJUS (fl. 482), de modo que não devem ser fixados na 

execução.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fl. 475, 

fazendo constar:

“(...)

Sem honorários advocatícios.

(...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5856 Nr: 9-73.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA- 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Processo nº: 9-73.1997.811.0037 (Código 5856)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COPERATIVA CENTRAL aduzindo, em síntese, a 

existência de omissão na sentença de fl. 515, visto que condenou o 

executado em honorários advocatícios. No entanto, alega que os 

honorários foram quitados juntamente com os débitos.

Devidamente intimado para se manifestar, o exequente não se opôs ao 

pedido formulado pelo executado (fl. 543).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que aderiu ao parcelamento do débito, o qual já incluiu os valores 

referentes ao FUNJUS (fl. 521), de modo que não devem ser fixados na 

execução.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fl. 515, 

fazendo constar:

“(...)

Sem honorários advocatícios.

(...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7248 Nr: 117-39.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA - 

COOPERATIVA CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693/MT

 Processo nº: 117-39.1996.811.0037 (Código 7248)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COPERATIVA CENTRAL aduzindo, em síntese, a 

existência de omissão na sentença de fl. 174, visto que condenou o 

executado em honorários advocatícios. No entanto, alega que os 

honorários foram quitados juntamente com os débitos.

Devidamente intimado para se manifestar, o exequente não se opôs ao 

pedido formulado pelo executado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que aderiu ao parcelamento do débito, o qual já incluiu os valores 

referentes ao FUNJUS (fl. 181), de modo que não devem ser fixados na 

execução.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fl. 174, 

fazendo constar:

“(...)

Sem honorários advocatícios.

(...).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 121625 Nr: 4135-10.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA MARIANO DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº 4135-10.2013.811.0037 (Código 121625)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por IZILDA 

MARIANO DA SILVA MIRANDA, devidamente qualificado nos autos, 

aduzindo a existência de omissão na sentença de fls. 116/118, vez que 

não analisou o pedido de tutela de urgência expresso na inicial.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada, ante a ausência de análise 

do pedido de Tutela Antecipada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

116/118, fazendo constar:

“(...)

 Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da pensão por morte, 

nos termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 

(trinta) dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias (...)”.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152851 Nr: 5750-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FERRARI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fl. 75 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Certifique-se o trânsito em 

julgado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de 

novembro de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173894 Nr: 7361-18.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI INES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta, REJEITO a impugnação 

apresentada à fl. 122 pelo executado e, por consequência, HOMOLOGO 

os valores apresentados pela parte exequente à fl. 115.Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.Intime-se o advogado 

da parte exequente para que informe os dados bancários e, após, 

providencie-se o levantamento dos valores discriminados.Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171263 Nr: 5827-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDES SIRQUEIRA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5827-39.2016.811.0037 (Código 171263)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136571 Nr: 7995-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIUM - OAB:14235-O, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Processo nº 7995-82.2014.811.0037 (Código 136571)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 
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1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163639 Nr: 2039-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº 2039-17.2016.811.0037 (Código 163639)

Vistos.

Considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contáveis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126075 Nr: 8638-74.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8638-74.2013.811.0037 (Código 126075)Vistos.Da análise 

dos autos, verifico a existência de pedido de cumprimento de sentença em 

relação aos honorários advocatícios pendente de análise. Contudo, a 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe.Veja-se:Art. 13. (...).Assim, intime-se a parte autora para distribuir 

processo diretamente no PJe, facultando a extração da petição de 

cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (fls. 96/98) deste 

processo.Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, 

em que o Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado 

para localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.Intimem-se.Serve esta decisão 

como ofício em reposta ao Ofício nº 1205/2018/GAB/SEGES - Processo 

Administrativo nº 384913/2018.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135094 Nr: 6863-87.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CLEIDIANE DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6863-87.2014.811.0037 (Código 135094)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129849 Nr: 2606-19.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2606-19.2014.811.0037 (Código 129849)Vistos.Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

liquidação de sentença.Da análise dos autos, verifico a existência de 

pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios pendente de análise. Contudo, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 

de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico 

no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, determina que o pedido de cumprimento de sentença deve ser 

distribuído diretamente no PJe.Veja-se:(...). Assim, intime-se a parte autora 

para distribuir processo diretamente no PJe, facultando a extração da 

petição de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (fls. 

128/129) deste processo.Após, considerando a resposta referente ao 

Ofício nº 275/2018, em que o Secretário de Estado de Gestão solicita 

dilação do prazo fixado para localizar órgão/entidade conveniada para a 

realização de perícias contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo 

período de 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo, intime-se o Sr. 

Secretário para indicar o órgão conveniado para a realização da 

perícia.Intimem-se.Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1 2 0 5 / 2 0 1 8 / G A B / S E G E S  -  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º 

384913/2018.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135249 Nr: 6970-34.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6970-34.2014.811.0037 (Código 135249)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, considerando a resposta referente ao Ofício nº 275/2018, em que o 

Secretário de Estado de Gestão solicita dilação do prazo fixado para 

localizar órgão/entidade conveniada para a realização de perícias 

contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 60 (sessenta) 

dias.

Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Secretário para indicar o órgão 

conveniado para a realização da perícia.

Intimem-se.

Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1205/2018/GAB/SEGES - Processo Administrativo nº 384913/2018.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209705 Nr: 3998-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. PELEGRINI -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes embargos, com base no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ainda, condeno a embargante ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§2º, e 19, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta para a execução em apenso, 

prosseguindo-se a execução.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126997 Nr: 9530-80.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO OLIVEIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Processo nº 9530-80.2013.811.0037 (Código 126997)Vistos.Inicialmente, 

determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

liquidação de sentença.Da análise dos autos, verifico a existência de 

pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários 

advocatícios pendente de análise. Contudo, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 

de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico 

no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, determina que o pedido de cumprimento de sentença deve ser 

distribuído diretamente no PJe.Veja-se:Art. 13. (...). Assim, intime-se a 

parte autora para distribuir processo diretamente no PJe, facultando a 

extração da petição de cumprimento de sentença dos honorários 

advocatícios (fls. 93/94) deste processo.Após, considerando a resposta 

referente ao Ofício nº 275/2018, em que o Secretário de Estado de Gestão 

solicita dilação do prazo fixado para localizar órgão/entidade conveniada 

para a realização de perícias contábeis, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito 

pelo período de 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo, intime-se o Sr. 

Secretário para indicar o órgão conveniado para a realização da 

perícia.Intimem-se.Serve esta decisão como ofício em reposta ao Ofício nº 

1 2 0 5 / 2 0 1 8 / G A B / S E G E S  -  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º 

384913/2018.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora, para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos acerca do Ofício de 120, 

bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133002 Nr: 9000-47.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANIA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118589 Nr: 953-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECI ROSA DRESCH-ME, CLECI ROSA 

DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526, MARCIO ROGERIO PARIS - OAB:MT/7.526

 Processo nº: 953-16.2013.811.0037 (Código 118589)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 8215 Nr: 30-49.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, EDUARDO PERIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 Processo nº 30-49.1997.811.0037 (Código 8215)Vistos.Defiro o 

requerimento de penhora on-line.Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a penhora, 

a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD.(...).Considere-se, ainda, que a restrição de 

transferência consiste meio hábil a garantir a execução, uma vez que 

obsta eventual tentativa de alienação do bem e confere publicidade à 

restrição, resguardando direitos de terceiros.Registre-se que o bloqueio 

de circulação poderá vir a ser deferido se verificada a alteração do 

contexto fático e restar comprovado que o bloqueio de transferência não 

se afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição nos veículos registrados em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73500 Nr: 5822-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - 

ME, ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Processo nº: 5822-27.2010.811.0037 (Código 73500)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73380 Nr: 5704-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DA ROCHA ROSSETO & CIA LTDA - 

ME, ADRIANA DA ROCHA ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY ARAUJO DAMO - 

OAB:13.060/MT, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40431 Nr: 2919-58.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO LAND - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Isto posto, defiro o requerimento de penhora on-line nos ativos 

financeiros do titular da empresa individual.Deve ser consignado que o 

artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado, através do sistema 

RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos 

veículos registrados em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Após, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação do automóvel.Realizadas as diligências, intimem-se as partes 
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para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 07 de 

novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174322 Nr: 7574-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MOREIRA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, MARCUS 

VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, 

ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil para CONDENAR o requerido a pagar a requerente as férias, 

acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado e não 

prescrito (02.09.2011 a 31.01.2015) e seus reflexos, bem como ao 

recolhimento do FGTS, devendo ser considerado o adicional de 

especialidade (...).”No mais, permanecem inalterados os demais termos da 

sentença.Certifique-se o trânsito em julgado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184590 Nr: 1222-16.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEANDRO ZENKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1222-16.2017.811.0037 (Código 184590)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por HÉLIO 

LEANDRO ZENKER aduzindo, em síntese, a existência contradição e erro 

material na sentença de fl. 126, vez que condenou o embargante às 

custas e honorários advocatícios, quando, na verdade, os honorários 

deveriam ser fixados em favor dos causídicos do embargante, visto que a 

ação principal foi extinta à pedido do exequente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que a execução principal foi extinta pela desistência, devendo-se aplicar o 

disposto no artigo 775, I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas 

sobre questões processuais, pagando o exequente as custas 

processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do 

impugnante ou do embargante.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na sentença de fl. 

126, fazendo constar:

“(...)

Sem custas, ante a isenção conferida ao embargado, nos termos da Lei 

Estadual nº 7.603/2001.

Fixo honorários advocatícios em favor da parte embargante no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 775, I, e 85, §§3º e 10º, ambos 

do Código de Processo Civil. (...)”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 08 de novembro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32709 Nr: 927-96.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MOVEIS GOISFER LTDA, 

RAVILSON FERREIRA, MARISTELA GOIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, Sueli Solange 

Capitula - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:RO/ 5.223

 Processo nº: 927-96.2005.811.0037 (Código 32709)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de COMERCIAL DE MOVEIS GOISFER LTDA, 

RAVILSON FERREIRA e MARISTELA GOIS FERREIRA em que se pleiteia a 

decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, na forma do 

artigo 185-A do CTN.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 De início, oportuno registrar que a medida judicial de indisponibilidade de 

bens em desfavor do devedor, nos moldes do artigo 185-A do CTN, 

prescinde do ajuizamento de medida cautelar, mas requer a propositura de 

uma ação de execução fiscal, com a devida citação do devedor e a 

ausência de pagamento e de nomeação de bens à penhora no prazo legal, 

bem como pressupõe a comprovação de esgotamento de diligências para 

localização de bens do devedor.

Da análise dos autos, constato a existência de tentativa de bloqueios pelo 

BACENJUD (fls. 100, 116/118 e 166/168), tentativa de restrição de 

veículos pelo RENAJUD (fls. 166/168), bem como busca de bens pelo 

INFOJUD (fls. 123, 154/158 e 162/163).

No entanto, verifico que ainda não foi diligenciado junto ao cartório de 

registro imobiliário do domicílio dos executados, de modo que não foram 

esgotadas todas as tentativas de localização de bens da parte devedora.

 Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

POSSIBILIDADE. MULTA. 1. No presente agravo interno, as razões 

trazidas pela parte agravante não ensejam qualquer alteração da decisão 

monocrática, até porque nenhum fato novo foi identificado pela parte 

recorrente. Na verdade, houve a mera reprodução dos argumentos 

delineados, os quais foram devidamente examinados na decisão recorrida. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso repetitivo (REsp n. 

1377507/SP), pacificou o entendimento de que a indisponibilidade de bens 

e direitos autorizada pelo art. 185-A do Código Tributário Nacional depende 

da observância dos seguintes requisitos: (I) citação do devedor tributário; 

(II) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no 

prazo legal; e (III) a não localização de bens penhoráveis após 

esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado 

quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e 

consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios 

aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento 

Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN. Aplicação do 

enunciado n. 560 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. No... caso 

concreto, não estando devidamente quitada a obrigação, sequer havendo 

nomeação integral de bens à penhora, tendo sido esgotadas as diligências 

aptas à localização de bens, irretocável a decisão que decretou a 

indisponiblidade, pois presentes os pressupostos para o seu deferimento, 

nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional. Aplicação da multa 

prevista no art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (Agravo Nº 
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70074650771, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AGV: 

70074650771 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

27/09/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 03/10/2017).

Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de fls. 180/182.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46696 Nr: 1796-88.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:MT/ 7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Processo nº 1796-88.2007.811.0037 (Código 46696)

Vistos.

 Ante a petição retro, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 7288-61.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMER JORGE FELIPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº. 7288-61.2007.811.0037 (Código 51699)

Vistos.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de KEMER JORGE FELIPPE, devidamente qualificado 

nos autos.

A Portaria MF nº. 75/2012 determina o não ajuizamento de execuções 

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 

igual ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, considerando a normativa acima mencionada, temos que as 

execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado 

abaixo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser arquivadas, sem 

baixa na distribuição.

O arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em 

reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como 

o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao 

exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

execução.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

75/2012-SEFAZ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24241 Nr: 1070-56.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B.LIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº 1070-56.2003.811.0037 (Código 24241)

Vistos.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14381 Nr: 104-64.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL ANDIRA DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de novembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105387 Nr: 4398-13.2011.811.0037
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IRIS CHIQUITO 

DELLA RIVA - ME, MIRNA HECKLER BRAFF, IVONE MARIA GADONSKI, 

CÉZAR CLESER LEAL, WALDEMAR AMARAL PEIXOTO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, 

JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO 

MARQUES - OAB:3763/MT, RENAN FERNANDO ROCHA - OAB:19701, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Em cumprimento à decisão judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar o requerido IRIS CHIQUITO DELLA RIVA, através dos seus 

advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memoriais 

finais, nos termos do artigo 364, §2º, do CPC.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRTE TEREZINHA ANDREOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO 

NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010911-16.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE LIMA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA INSTANCIA SUPERIOR, 

PARA SE MANIFESTAR Q REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1002580-96.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCILEIDE BORGES DO NASCIMENTO ABADIO Endereço: Rua 

Malva Real, 41, Condomínio Pioneiro, Pioneiro, PRIMAVERA DO LESTE - MT 

- CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AV 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, - LADO PAR, QUILOMBO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-415 INTIMO a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

execução e multa de 10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC. 

PRIMAVERA DO LESTE, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-98.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELGA VICUNA ARRUDA FIGUEIREDO OAB - MT0013005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes do retorno dos autos da segunda instancia, para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KOVALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BENEDETI OAB - MT0007145A (ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instancia, para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BRAMBILLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte executada para efetuar o pagamento da condenação no 

prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa de 10%, nos termos 

do artigo 523, § 1º do CPC. Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR TEIXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO DA PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 

10% nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA CAROLINE DE ALMEIDA GODOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instancia, para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes do retorno doas autos da segunda instancia, para que se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DEBASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instância para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instância para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instância para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYOGO VINICIUS NOGUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010328-94.2016.8.11.0037. REQUERENTE: DYOGO VINICIUS NOGUEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Considerando que a 

Juíza Leiga Janaina Manhani de Carvalho estará afastada na data da 

audiência de instrução e julgamento por motivo de saúde, redesigno a 

audiência para o dia 17 de dezembro de 2018, às 09:30min. Intimem-se 

todos, inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se 

tiver, até o máximo de três para cada parte, independentemente de 

intimação (art. 34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme 

disciplina o artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as 

mesmas intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à 

data designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). 

Por ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 
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até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Serve a presente decisão de carta/mandado de intimação. 

Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007377-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007377-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE CROCCO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Foi realizado Parecer Técnico nº 2098 do 

NAT, que concluiu: 1. Quanto à doença alegada: não há documentos 

médicos atualizados que possibilitem a emissão do parecer concordando 

com a indicação de internação. 2. Não há solicitação medica de 

internação. 3. Cabe informar que o Hospital Adalto Botelho é a referência 

para estes casos no Estado de Mato Grosso. Sugerimos que o requerente 

seja avaliado pela equipe desta unidade. 4. Sugere -se que o paciente seja 

reavaliado por PSIQUIATRA. Assim, determino a intimação da autora, por 

intermédio da Defensoria Pública, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, junte o laudo médico circunstanciado, apto a subsidiar o pedido de 

internação, isto é, lavrado a partir de consulta realizada por médico, de 

preferência, psiquiatra, o qual deverá indicar o diagnóstico (ou a(s) 

hipótese(s) diagnóstica(s)), o tratamento adequado ao paciente (se 

internação em ambiente fechado ou ambulatorial) e, em sendo constatada 

a necessidade da internação compulsória, qual o tipo de estabelecimento 

onde deverá ocorrer o tratamento (se hospital, comunidade terapêutico ou 

outro tipo). Com a juntada do laudo, concluso para deliberação. Primavera 

do Leste, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006129-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006129-80.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. 

Primavera do Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011464-63.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PASTUCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

 

intimo o promovente a se manifestar quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos e requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIMAR SOARES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro pedido de citação com hora certa, a ser cumprido no 

endereço fornecido na inicial, bem como na petição retro, devendo o 

mandado ser instruído com cópia constante no Id. 9992586, bem como da 

planilha de cálculo anexada no Id. 16286168. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011524-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZINHO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instância para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de quinze dias sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001801-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LIVIO ZATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

intimo as partes do retorno dos autos da segunda instância para se 

manifestar e requerer o que de direito no prazo de quinze dias sob pena 

de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEVAIR TEIXEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004854-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSULENO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 15 

DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 15 

DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-43.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA APARECIDA VORONIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDNEI SOARES XAVIER (REQUERIDO)

ANTONIO MÁRCIO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012553-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011275-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO DAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-15.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT0015787A (ADVOGADO(A))

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Mauro Ezequiel Paglione (REQUERENTE)

GISELA lUCRECIA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO AO COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO 

NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005337-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA FURINI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de conciliação 

para uma nova data e horário, dos quais as partes serão oportunamente 

intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia 

B o r g e s  d e  M o u r a  C a b r i o t e  A n a l i s t a  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

______ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 30/10/2018, na 

ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010824-65.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI OAB - MT0006927A (ADVOGADO(A))
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MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-89.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGÉLICA DE LIMA MOREIRA BERTOLDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO THEODORO OAB - MT0011672A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE LIBANIO BORGES OAB - MT0018561A 

(ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERNANDES DA MATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL TONM (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO PETRONIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA ROSA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-67.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011499-57.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ADIRBAL LUCAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 (REQUERENTE)

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005515-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIANE MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL GUILHERME RUVER OAB - SC47049 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CASALI PASCHOALINI (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVIDO DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA 

INSTÂNCIA, PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA MARTINS MADUREIRA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de conciliação 

para uma nova data e horário, dos quais as partes serão oportunamente 

intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia 

B o r g e s  d e  M o u r a  C a b r i o t e  A n a l i s t a  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

_________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 30/10/2018, 

na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1004580-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILMA MARTINS DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, bem como diante do pedido de desistência da autora (Id 

15375466), impulsiono o processo à conclusão ao MM. Juiz de Direito. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia Borges de 

M o u r a  C a b r i o t e  A n a l i s t a  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

_________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 
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30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011186-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011186-28.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.325,92 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado e liberado o valor ao credor, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005769-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAX PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de 

conciliação para uma nova data e horário, dos quais as partes serão 

oportunamente intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

____________________________________________________________

_________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011047-47.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA COSTA OAB - MT3.581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTINENTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO TUNEZI KUROCE (REQUERIDO)

MARCUS VINICIUS KUROCE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Indefiro a expedição de ofício à Junta Comercial, requerido no Id. 

n.º 15655469, pois compete à parte diligenciar na obtenção dos 

documentos requeridos. Dispensável se torna oficiar à Receita Federal 

apenas para obter o CPF do sócio, visto que os atos constitutivos da 

sociedade e respectivas alterações, a serem obtidos pela parte 

interessada na Junta Comercial respectiva, supre essa informação. 

Assim, providencie o exequente o integral cumprimento da decisão 

constante do Id. 14672561, no prazo derradeiro de 60 (sessenta) dias, 

sob pena de extinção do feito. Sem prejuízo da determinação acima, 

expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada nestes autos, 

com a transferência do valor para conta indicada no Id. 15811040, nos 

termos da decisão de Id. 14672561. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005628-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE CAMPOS AMORIM (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de 

conciliação para uma nova data e horário, dos quais as partes serão 

oportunamente intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

____________________________________________________________

_________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004575-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de 

conciliação para uma nova data e horário, dos quais as partes serão 

oportunamente intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

____________________________________________________________

__________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-66.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O PROMOVIDO DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA 

INSTÂNCIA, PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011476-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes acerca do trânsito em julgado da sentença, bem como 

para requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias. 

Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CORREIA DA LUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO APARECIDO REYNAUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE DEVEDORA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da condenação, sob pena de execução e multa de 10% nos 

termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-53.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AZERNIDA DIONIZIA MOREIRA (REQUERIDO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA TELLES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para intimar o polo ativo acerca 

da certidão do Oficial de Justiça (Id 16032293), bem como a requerer nos 

autos digitais o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia Borges de 

M o u r a  C a b r i o t e  A n a l i s t a  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

_____________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIP ROBKIN ANFILOFEV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANTONIO RIVA VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALDEIA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, considerando-se que frustrada a tentativa de citação 

e/ou intimação do polo passivo, impulsiono o processo para intimar o polo 

ativo acerca da certidão do(a) Oficial(a) de Justiça (Id 14084592), bem 

como a requerer nos autos digitais o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 
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____________________________________________________________

___________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI CRISOSTOMO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004480-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012201-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca da petição id 16429750, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de 

conciliação para uma nova data e horário, dos quais as partes serão 

oportunamente intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

____________________________________________________________

__________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARMENTINI SACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA SEGUNDA INSTÂNCIA, 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004604-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUNGES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, considerando-se que frustrada a tentativa de citação 

e/ou intimação do polo passivo, impulsiono o processo para intimar o polo 

ativo acerca do documento juntado no Id 15771224, bem como a requerer 

nos autos digitais o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia Borges de 

M o u r a  C a b r i o t e  A n a l i s t a  J u d i c i á r i o 

____________________________________________________________

_____________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010966-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUERINO DALSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para o pagamento da condenação, intimo a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

quinze dias. Primavera do Leste, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CECILIA MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007521-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KELLY CECILIA MOREIRA 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Kelly Cecilia Moreira 

Machado em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que a requerente é usuária da unidade consumidora n° 

6/883903-7, com endereço na rua Barão de Melgaço, n°237, Condomínio 

Cristo Rei na Cidade de Primavera do Leste/MT. A autora afirma que 

protocolou reclamação administrativa no Procon desta Comarca no ano de 

2015, em virtude do aumento imotivado do valor das faturas. Todavia, 
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como resposta, a requerida informou não haver qualquer anomalia em sua 

unidade consumidora. Posteriormente, a autora relata que providenciou a 

reforma de sua residência, inclusive, substituiu alguns utensílios 

domésticos eletrônicos, tudo para a redução do consumo de energia 

elétrica. Não obstante, após a adoção destes procedimentos, a autora 

aduz que houve redução considerada em comparação com o valor das 

faturas anteriores. Aponta que o período compreendido entre Março a 

agosto de 2017, sua residência manteve fechada, não havendo qualquer 

consumo, pois resolveu firmar contrato de aluguel em uma residência 

localizada no bairro Poncho Verde. Em 16 de agosto de 2017, a autora, 

por intermédio da procuradora Consentino Administradora de Imóveis 

LTDA, celebraram contrato de locação em face da pessoa de Geissimari 

Giaretta, no valor mensal de R$900,00(novecentos reais). No período da 

locação, a autora recebeu notificação de multa expedido pela requerida no 

valor de R$6.339,93(seis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e 

três centavos), em virtude do suposto desvio de energia elétrica. Não 

obstante, a requerida não adimpliu a multa, seu nome foi incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito bem como o relógio da unidade 

consumidora fora arrancado sem seu prévio consentimento. Em outubro 

de 2018, a autora retornou para a sua residência localizada na rua Barão 

de Melgaço, n°237, Condomínio Cristo Rei, desta comarca, contratou um 

eletricista particular para restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência. Todavia, em 12 de novembro de 2018, a requerida 

interrompeu novamente o fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, 

a autora afirma que foi obrigada a assinar termo de confissão de dívida no 

valor de R$6.339,93(seis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e 

três centavos), condicionado ao pagamento à vista no valor de 

R$820,00(oitocentos e vinte reais) com vencimento em 13/11/2018, que 

também não fora adimplida, pois não possui condições de arcar com o 

valor da fatura supracitada. Por fim, a autora requer através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata religação do fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora n°6/883903-7, endereço na rua 

Barão de Melgaço, n°237, Condomínio Cristo Rei na Cidade de Primavera 

do Leste/MT. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Contrato de Locação (id. n°16516937, 16517145), 

Termo de Confissão de Dívida (id. n°16517146), Boleto da Confissão de 

Dívida (id. n°16517149), Protesto (id. n°16517162), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que a 

unidade consumidora de n°6/883903-7, está localizada no endereço Rua 

Barão de Melgaço, n°237, Residencial Cristo Rei, na cidade de Primavera 

do Leste/MT. Também, verifico que a autora não comprovou o pagamento 

das faturas em relação aos últimos 12(doze) meses, pois o que consta 

nos autos são apenas faturas com vencimento em janeiro de 2015, no 

valor de R$582,34(...), fevereiro de 2015, no valor de R$617,78(...), março 

de 2015, no valor de R$355,24(...) e abril de 2015 no valor de 

R$577,32(...) que também não foram comprovadas o seu pagamento. O 

contrato de confissão de dívida fora pactuada em 12 de novembro de 

2018 na importância de R$8.167,70(oito mil, cento e sessenta e sete reais 

e setenta centavos), condicionado ao pagamento à vista no valor de 

R$820,00(oitocentos e vinte reais). Cabe ressaltar que as demais 

condições de pagamento não foram identificadas, pois o contrato de 

confissão de dívida está ilegível. Em se tratando das relações 

consumeristas, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que os serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, 

hipótese dos autos, devem ser prestados de forma adequada, eficiente e 

contínua. No entanto, em caso de inadimplemento, é lícita a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, uma vez que tais serviços são 

essenciais, mas não gratuitos. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro colaciona o seguinte entendimento, 

in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

I N D E N I Z A T Ó R I A .  F O R N E C I M E N T O  D E  E N E R G I A 

ELÉTRICA.CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDORA 

INADIMPLENTE. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO. RELAÇÃO DE CONSUMO. O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇOESSENCIAL E DEVE 

SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 22 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . 

NÃO OBSTANTE, A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO É LÍCITA EM CASO DE 

INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NA HIPÓTESE, A AUTORA NÃO NEGA A 

INADIMPLÊNCIA, DE MODO QUE SE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO. Encontrado em: NONA CÂMARA CÍVEL 28/06/2018 - 

28/6/2018 APELANTE: ALESSANDRA MANTA MOURA. APELADO: AMPLA 

ENERGIA... E SERVICOS S A APELAÇÃO APL 00033078820168190068 

RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA (TJ-RJ) LUIZ. Por outro lado, 

considerando que este juízo não possui certeza do suposto 

inadimplemento da autora perante a concessionária de energia elétrica, 

deve ser presumido o princípio da boa fé em seu favor, uma vez que o 

fornecimento de energia elétrica foi interrompido de sua unidade 

consumidora. Sem falar que não está nítida a origem do suposto débito na 

importância de R$8.167,70(...), pois em se tratando de débitos pretéritos, a 

título de recuperação de consumo, é ilegítima a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, pois há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida. É o entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, in verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

medida liminar é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora n°6/883903-7, em nome de Kelly Cecilia Moreira Machado, 

endereço na rua Barão de Melgaço, n°237, Bairro Condomínio Cristo Rei, 

cidade de Primavera do Leste/MT, no prazo de 04(quatro horas), sob pena 

de multa por hora que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais). DETERMINO QUE A REQUERENTE COMPROVE 
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O PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS ÚLTIMOS 12(DOZE) MESES EM 

RELAÇÃO A UNIDADE CONSUMIDORA DISCUTIDA NESTES AUTOS NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA 

LIMINAR. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2019, às 14h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação, no sentido de citar/intimar no 

endereço da reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A, na cidade de Primavera do Leste/MT. CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE 

ATRAVÉS DO PLANTÃO JUDICIÁRIO. Primavera do Leste-MT, 14 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, considerando-se 

que frustrada a tentativa de citação e/ou intimação do polo passivo, 

previamente à redesignação de uma nova data, impulsiono o processo 

para intimar o polo ativo acerca da devolução da carta precatória (juntada 

no Id 16515599), bem como para informar nos autos digitais o endereço 

completo para localização do(a,s) requerido(a,s), no prazo de 5 (cinco) 

dias. Documentos vinculados: Ato ordinatório de impulsionamento para 

redesignação da audiência de conciliação (Id: 16537756) e carta 

precatória (Id 16515599). Observação: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço: https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005769-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAX PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a Portaria nº 1.333/2018-PRES1 

declarou ponto facultativo o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), 

restando, portanto, prejudicadas todas as audiências designadas para a 

mencionada data, impulsiono o processo para redesignar a audiência de 

conciliação para uma nova data e horário, dos quais as partes serão 

oportunamente intimadas. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário 

____________________________________________________________

_________________ 1 Portaria nº 1.333/2018-PRES: disponibilizada em 

30/10/2018, na ed. nº 10369 do Diário da Justiça Eletrônico-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES QUARESMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000680-15.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

QUARESMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de processo que se encontrava 

suspenso, no entanto, CONSIGNO QUE A SUSPENSÃO NÃO É MAIS 

NECESSÁRIA, DEVENDO O PROCESSO RETOMAR SEU CURSO NORMAL, 

diante do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ em 

25.04.2018, pela Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

que lhe negou provimento, bem como estabeleceu requisitos cumulativos 

para a concessão de medicamentos não constantes dos atos normativos 

dos SUS, modulando-o para que sejam exigidos aos processos que forem 

distribuídos a partir da conclusão daquele julgamento. Deixo de analisar o 

novo pedido de bloqueio de numerário, uma vez que já há valor bloqueado 

nos autos e ainda não liberado para aquisição do medicamento pleiteado 

conforme decisão de Id 11591660. Assim, expeça-se alvará no valor de 

R$ 539,97 (quinhentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), 

em favor do fornecedor com menor orçamento, conforme indicado pela 

parte autora, cuja quantia é suficiente à compra de 3 (três) caixas do 

medicamento e ao uso pelo período de 3 (três) meses. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is) pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a aquisição do produto. Com a juntada da nota fiscal relativa à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Em havendo a 

necessidade de novos BLOQUEIOS, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, o(a) paciente deverá demonstrar a renovação periódica do 

pedido perante o SUS, mediante apresentação da receita médica 

atualizada diretamente aos réus, semestralmente, com o fim de manter a 

eficácia da medida, nos termos da decisão que deferiu a tutela antecipada. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste-MT, 13 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004898-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA PAZINATO TOMAZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004898-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA JULIETA PAZINATO 

TOMAZETTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Evidenciado o não cumprimento da tutela de urgência (Id 14244454) e que 

o(s) réu(s) também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a 

obrigação requerida neste processo. A parte autora juntou justificativa 

médica para a manutenção da utilização do medicamento na versão do 

Fabricante Roche – CELLCEPT (Id 16165297) e requereu novo pedido de 

bloqueio e sequestro de verba pública necessária para o tratamento com o 

medicamento (Id 16163907), bem como apresentou orçamento (Id 

16354136). Diante do exposto, DEFIRO O SEQUESTRO DO NUMERÁRIO em 

face do Município de Primavera do Leste, no valor de R$6.344,96 (seis mil 

e trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos), para 

aquisição dos medicamentos, para o tratamento do requerente ANA 

JULIETA P. TOMAZETTI. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen 

Jud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem 

acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de 

Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

alvará em favor do menor fornecedor, conforme indicado pela parte 

autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a retirar os 

medicamentos, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no 
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prazo de até 10 (dez) dias, após a retirada. Com a juntada da nota fiscal 

relativa à última contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, 

caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) 

parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, 

inexistindo outros pedidos, concluso o processo para sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 09 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004022-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em que, intimada, a parte 

devedora não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não há respostas positivas, conforme ordem e 

resposta negativa em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO KIM COLCHOES MAGNETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 

GO44729 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 14 de novembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CECILIA MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007521-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KELLY CECILIA MOREIRA 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se da ação de indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Kelly Cecilia Moreira 

Machado em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na 

petição inicial que a requerente é usuária da unidade consumidora n° 

6/883903-7, com endereço na rua Barão de Melgaço, n°237, Condomínio 

Cristo Rei na Cidade de Primavera do Leste/MT. A autora afirma que 

protocolou reclamação administrativa no Procon desta Comarca no ano de 

2015, em virtude do aumento imotivado do valor das faturas. Todavia, 

como resposta, a requerida informou não haver qualquer anomalia em sua 

unidade consumidora. Posteriormente, a autora relata que providenciou a 

reforma de sua residência, inclusive, substituiu alguns utensílios 

domésticos eletrônicos, tudo para a redução do consumo de energia 

elétrica. Não obstante, após a adoção destes procedimentos, a autora 

aduz que houve redução considerada em comparação com o valor das 

faturas anteriores. Aponta que o período compreendido entre Março a 

agosto de 2017, sua residência manteve fechada, não havendo qualquer 

consumo, pois resolveu firmar contrato de aluguel em uma residência 

localizada no bairro Poncho Verde. Em 16 de agosto de 2017, a autora, 

por intermédio da procuradora Consentino Administradora de Imóveis 

LTDA, celebraram contrato de locação em face da pessoa de Geissimari 

Giaretta, no valor mensal de R$900,00(novecentos reais). No período da 

locação, a autora recebeu notificação de multa expedido pela requerida no 

valor de R$6.339,93(seis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e 

três centavos), em virtude do suposto desvio de energia elétrica. Não 

obstante, a requerida não adimpliu a multa, seu nome foi incluído nos 

órgãos de restrição ao crédito bem como o relógio da unidade 

consumidora fora arrancado sem seu prévio consentimento. Em outubro 

de 2018, a autora retornou para a sua residência localizada na rua Barão 

de Melgaço, n°237, Condomínio Cristo Rei, desta comarca, contratou um 

eletricista particular para restabelecer o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência. Todavia, em 12 de novembro de 2018, a requerida 

interrompeu novamente o fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, 

a autora afirma que foi obrigada a assinar termo de confissão de dívida no 

valor de R$6.339,93(seis mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e 

três centavos), condicionado ao pagamento à vista no valor de 

R$820,00(oitocentos e vinte reais) com vencimento em 13/11/2018, que 

também não fora adimplida, pois não possui condições de arcar com o 

valor da fatura supracitada. Por fim, a autora requer através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata religação do fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora n°6/883903-7, endereço na rua 

Barão de Melgaço, n°237, Condomínio Cristo Rei na Cidade de Primavera 

do Leste/MT. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Contrato de Locação (id. n°16516937, 16517145), 

Termo de Confissão de Dívida (id. n°16517146), Boleto da Confissão de 

Dívida (id. n°16517149), Protesto (id. n°16517162), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que a 

unidade consumidora de n°6/883903-7, está localizada no endereço Rua 

Barão de Melgaço, n°237, Residencial Cristo Rei, na cidade de Primavera 

do Leste/MT. Também, verifico que a autora não comprovou o pagamento 

das faturas em relação aos últimos 12(doze) meses, pois o que consta 

nos autos são apenas faturas com vencimento em janeiro de 2015, no 

valor de R$582,34(...), fevereiro de 2015, no valor de R$617,78(...), março 

de 2015, no valor de R$355,24(...) e abril de 2015 no valor de 

R$577,32(...) que também não foram comprovadas o seu pagamento. O 

contrato de confissão de dívida fora pactuada em 12 de novembro de 

2018 na importância de R$8.167,70(oito mil, cento e sessenta e sete reais 

e setenta centavos), condicionado ao pagamento à vista no valor de 

R$820,00(oitocentos e vinte reais). Cabe ressaltar que as demais 

condições de pagamento não foram identificadas, pois o contrato de 

confissão de dívida está ilegível. Em se tratando das relações 

consumeristas, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que os serviços essenciais, como fornecimento de energia elétrica, 

hipótese dos autos, devem ser prestados de forma adequada, eficiente e 

contínua. No entanto, em caso de inadimplemento, é lícita a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, uma vez que tais serviços são 

essenciais, mas não gratuitos. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal 
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de Justiça do Estado do Rio de Janeiro colaciona o seguinte entendimento, 

in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

I N D E N I Z A T Ó R I A .  F O R N E C I M E N T O  D E  E N E R G I A 

ELÉTRICA.CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDORA 

INADIMPLENTE. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO. RELAÇÃO DE CONSUMO. O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇOESSENCIAL E DEVE 

SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 22 , DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . 

NÃO OBSTANTE, A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO É LÍCITA EM CASO DE 

INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NA HIPÓTESE, A AUTORA NÃO NEGA A 

INADIMPLÊNCIA, DE MODO QUE SE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. ACERTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO 

DO RECURSO. Encontrado em: NONA CÂMARA CÍVEL 28/06/2018 - 

28/6/2018 APELANTE: ALESSANDRA MANTA MOURA. APELADO: AMPLA 

ENERGIA... E SERVICOS S A APELAÇÃO APL 00033078820168190068 

RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 2 VARA (TJ-RJ) LUIZ. Por outro lado, 

considerando que este juízo não possui certeza do suposto 

inadimplemento da autora perante a concessionária de energia elétrica, 

deve ser presumido o princípio da boa fé em seu favor, uma vez que o 

fornecimento de energia elétrica foi interrompido de sua unidade 

consumidora. Sem falar que não está nítida a origem do suposto débito na 

importância de R$8.167,70(...), pois em se tratando de débitos pretéritos, a 

título de recuperação de consumo, é ilegítima a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, pois há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida. É o entendimento jurisprudencial 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, in verbis: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

medida liminar é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora n°6/883903-7, em nome de Kelly Cecilia Moreira Machado, 

endereço na rua Barão de Melgaço, n°237, Bairro Condomínio Cristo Rei, 

cidade de Primavera do Leste/MT, no prazo de 04(quatro horas), sob pena 

de multa por hora que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais). DETERMINO QUE A REQUERENTE COMPROVE 

O PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS ÚLTIMOS 12(DOZE) MESES EM 

RELAÇÃO A UNIDADE CONSUMIDORA DISCUTIDA NESTES AUTOS NO 

PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA 

LIMINAR. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 16/04/2019, às 14h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação, no sentido de citar/intimar no 

endereço da reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A, na cidade de Primavera do Leste/MT. CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE 

ATRAVÉS DO PLANTÃO JUDICIÁRIO. Primavera do Leste-MT, 14 de 

novembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011569-11.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON SANTANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. DA S. NOGUEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011569-11.2013.8.11.0037 Autor: CLERISTON SANTANA DOS SANTOS 

Réu: L. DA S. NOGUEIRA - ME SENTENÇA Vistos etc. Relatório dispensado 

pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo a analisar. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença oposta pelo executado em desfavor do 

exequente, sob o fundamento de que a sentença condenatória fora 

proferida em 27 de outubro de 2016. Portanto, somente a partir desta data 

é que poderia incidir a correção monetária do valor devido, todavia, tanto 

no cumprimento de sentença, faz-se referência à data de 10/02/2016, 

como data inicial, sendo que, na referida data, sequer havia sido 

sentenciado o feito, que a atualização demonstrada pelo exequente 

também não está de acordo com o índice de correção determinado na 

sentença, ou seja, o INPC-IBGE. Decido. Compulsando os autos verifica-se 

que a sentença determinou que a correção monetária e juros legais 

incidiriam a partir de data arbitrada antes da prolação da sentença, 

conforme se extrai do dispositivo do comando judicial, e não a partir da 

data da publicação da sentença como defende a parte 

executada/impugnante, da mesma forma, não merece guarida o argumento 

de que o índice utilizado pela exequente é equivocado, vez que não 

comprovou tal argumento. Ante o exposto, julgo improcedente a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença com resolução do mérito, 

fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Determino bloqueio do valor R$ 676,98 em face do executado/devedor de 

acordo com o último cálculo apresentado mediante petição de id 13558690. 

Segue comprovante de protocolamento da RESPOSTA NEGATIVA, por não 

ter encontrado valores em instituições financeiras em nome do devedor. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 
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artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 14 de novembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes. Primavera do Leste - MT, 14 de novembro de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202212 Nr: 304-75.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, 

Cpf: 06459147116, Rg: 2505363-0, Filiação: Roselaine Helena de Jesus 

Reis e Ozoni Cruz, data de nascimento: 14/01/1998, brasileiro(a), natural 

de Campo Verde-MT, convivente, estudante, Telefone 92122031. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 12 de dezembro de 2017, nesta cidade de 

Primavera do Leste/MT, o denunciado Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz, 

trazia consigo entorpecente para consumo pessoal. Assim agindo, o 

denunciado incorreu na sanção do artigo 28 da Lei n. 11343-06, pelo que 

oferece o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Despacho: Código 202212Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 

do CPP, recebo a denúncia em desfavor de GABRIEL FELIPE DE JESUS 

REIS CRUZ, dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se 

o acusado, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 08 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208198 Nr: 3305-68.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019

O(A) Doutor(a) Alexandre Delicato Pampado Juiz(a) de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste - MT , na forma da 

lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados 

do ano de 2019 , nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal, 

os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para 

reuniões periódicas do Tribunal do Júri:

Nr de Ordem Nome Profissão

01 MÀRCIA REGINA PASINI BRUCH Não Informado

02 MARISA RAPOSO DE CARVALHO Professor (a)

03 CLEOVANEZIA FEITOSA LOPES Servidora Pública

 04 VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN Professor (a)

05 JOSÉ APARECIDO VIEIRA Pedagogo (a)

06 ITALO RICARDO BRITO GODOY Servidor Público

07 EVANDRO MOREIRA BEVILACQUA Estudante

08 BRENDA SOARES BRAGA Vendedor (a)

09 KARINE LUIZA BIGUELINI Professor (a)

10 WILLIAM DE CARVALHO MOREIRA Servidor Público

11 MARIA D'ABADIA DA ROCHA OLIVEIRA Professor (a)

12 FERNANDO DALZOTTO Não Informado

13 GILMAR MARTINS BORGES Professor (a)

14 ELISANGELA PATRICIA ISBRECHT Aux. Escritório

15 ROSALVO TIAGO BOENO DE SOUZA NETO Motorista

16 FRANSUELE ANTONIA LEAL Vendedor

17 LAURA BEATRIZ DE ARRUDA ROSA Professor (a)

18 NATALIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA Vendedor (a)

19 SUZANA HAAG Aux. Escritório

20 HELENA TARGINO DE SOUTO Não Informado

21 ELZIANE DOS SANTOS PEREIRA Agente Saúde

22 JEANI PEREIRA FERREIRA Estudante

23 AMANDA ARAUJO DOS SANTOS Estudante

24 JAQUELINE MORGANA DE SOUZA LIMA Dona de Casa

25 LUIZA ALEIXO ALBERTIN Estudante

26 POLIANA PEREIRA QUEIROZ Servidora Pública

27 GEOSULENO SILVA MOREIRA Servidor Público

28 NYKOLAS HUGO DE OLIVEIRA Vendedor

29 MARCIA BARREIRAS PUTENCIO Professor (a)

 30 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA Empresária

31 ANNADELIA SANTANA LESSA Estudante

32 LUANA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA Não Informado

33 IRENE MARIA SEBASTIÃO SILVEIRA Servidora Pública

34 EMIDIA CABRAL RESENDE Estudante

35 WENDER DA SILVA Estudante

36 NATHALIA POLYNNE FERREIRA DA SILVA Não Informado

37 JANELANE GOMES DE SOUSA Servidora Pública

38 VITÓRIA CAROLINE FERREIRA SILVA Estudante

39 SILAS TSEREBURÃ Estudante

40 TATIANA SILVA DE ALMEIDA Dona de Casa

41 MICHELLY LEANDRA RODRIGUES Agente Administr.

42 LEA ADRIANA MORENA DOS SANTOS Pedagogo (a)

43 NATALIA GABRIELLE CHRUN SILVA Assistente Social

44 FRANKLIN SOUZA MIRANDA Estudante

45 ADELIDIA MARIA ROSA DOS SANTOS Téc. Enfermagem

46 IZAURINA CANDIDA DE SOUZA Servidora Pública

47 MARIA SALETE COSTA DIAS DA COSTA Professor (a)

48 TERESINHA BEZERRA SILVA Téc. Enfermagem

49 DELMA MARIA ZANATTA Professor (a)

50 DANIELLY SOARES ZAFALON Bancária

51 AURIVAN AIRTON AGOSTIN Servidor Público

52 ISADORA CORDEIRO DA SILVA ROGÉRIO Dona de Casa

53 LIENIMAR DE SOUZA ALMEIDA Professor (a)

54 ARTEONE LUIZ PEREIRA Eletricista

55 RICARDO FERNANDES SANTOS Empacotador

56 PATRICIA CARVALHO RODRIGUES Professor (a)

57 WELINTON FELIPE DA SILVA OLIVEIRA Contador
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58 ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO Servidora Pública

59 ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR Enfermeiro

60 PAULA REGINA PEREIRA TOSTA Não Informado

61 LILIANE FERRARI Professor (a)

62 CACIA LISANDRA MILKE DE OLIVEIRA Aux. Escritório

63 ALINE CHAIENNE ROSA NEVES Servidora Pública

64 RAFAEL ARAUJO ROSA Vendedor

65 JOAO BATISTA DIAS CORREA Servidor Público

66 PATRICIA CHAVES CUNHA Contadora

67 DIANE PIRES DOS SANTOS Contadora

68 YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA Bancário

69 RENATA MAISA DE ANDRADE Não Informado

70 FABIANA SCHWEIHERT Estudante

71 LUIZA EDUARDA COIMBRA Empresária

72 CAMILA LIRA Administradora

73 CLEMI TEREZINHA TOLEDO MARTINS Professor (a)

74 RUBIA GRACIELA LONGHI Professor (a)

75 JANINE DE SOUZA BARBOSA Servidor Público

76 DRIELY CRISTHINE PEREIRA PINOTTI Jornalista

77 KATHIENE FARIAS BENDÔ Estudante

78 SANDRA IZABEL RUARO Professor (a)

79 CHEILA MARA BOLICO Professor (a)

80 CRISTIANE MARIA VEDOVATTO Professor (a)

81 PAULO CESAR CAPITANIO DA SILVA Estudante

82 JANE APARECIDA TONINATO Não Informado

83 MARIA DA GRACA TEIXEIRA DOS SANTOS Professor (a)

84 EDSANTOS VIEIRA FERREIRA Servidor Público

85 MONIA MAIA DE LIMA Enfermeira

86 ALESSANDRA COSTA Professor (a)

87 CÍNTIA ALVES FERREIRA Servidora Pública

88 GEICY DAYANE MORALES BEZERRA DAVIES Professor (a)

89 JAQUELINE APARECIDA SALOMAO Analista Sistema

90 DANIELLE DA COSTA CHAVES Servidora Pública

91 FERNANDO FUJIWARA Piloto de Avião

92 ARON PEDRO JACOBI Estudante

93 ALLAN VINICIUS SOARES PINTO Bancário

94 RENATA DE MORAES MOREIRA Servidora Pública

95 ROSA MARIA DE SOUZA FAI Professor (a)

96 CHRISTIAN SASSAKI DE OLIVEIRA Estudante

97 MILTON ALCOVER NETO Professor (a)

98 KARLA CRISTINY LANDIM BRAUN Fisioterapeuta

99 ANTONIO MARCOS FONSECA DE SOUZA Office Boy

100 TARTYTA LORENA DE SOUZA MANGIALARDO Estudante

101 JESSILIANE PEGO DE ASSIS Aux. Escritório

102 JOEL PEDRO ALVES MARTINS Empresário

103 SANDRA KEILA ARRUDA CABREIRA Porteiro (a)

104 VIVIANE CRISTINA CASTELLI Estudante

105 ROSANE FATIMA BORDIGNON Professor (a)

106 MARIA AUXILIADORA VIEIRA RAMOS TENÓRIO Professor (a)

107 ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER Professor (a)

108 RODRIGO CASTELO BRANCO ROSA Bancário

109 CLAUDIA GHISLENI Não Informado

110 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS DE CASTRO Professor (a)

111 CAMILA SCHARLAU BEE Pedagogo (a)

112 FABIANE FRISKE Professor (a)

113 ANGREIDE GETULIO DOS SANTOS Cozinheira

114 LILIAN CRISTINE MASSAD GOMES DA SILVA Servidora Pública

115 SILVANA MARGARIDA SECCHI Professor (a)

116 ERIKA CRISTIANE SASSAKI DE OLIVEIRA Odontóloga

117 JOICE FATIMA SELIG Servidora Pública

118 MARCOS TEIXEIRA ILDEFONSO Mecânico

119 JULIANA FRANCINI VARNIER BRIDI Odontóloga

120 MELYSSA KAREN SACCHI DA SILVA Professor (a)

121 VALERIA GARCIA LIMA DE ARAUJO Servidora Pública

122 CATARINA CLAUDETE DE CARVALHO VARGAS Servidora Pública

123 DEISE DIAS Professor (a)

124 FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA Agrônomo

125 ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ Servidora Pública

126 JOSÉLIA DE PASSOS LIMA Dona de Casa

127 JOSE FERREIRA BARBOSA Empresário

128 ROBERTO PEREIRA FEIJO Agente Postal

129 ELIANE DE FATIMA RODRIGUES Servidora Pública

130 AMAURI FERNANDES Pedreiro

131 FLAVIA FERNANDA BARRETO DE ARAUJO ALVES Agente Administr.

132 IVONETE RODRIGUES DE QUEIROZ PEREIRA Vendedora

133 RENATA CRISTINA CARVALHO SILVA Não Informado

134 EDILZA MORAIS MEIRELES Professor (a)

135 MARLENE DE SOUZA PARENTES Dona de Casa

136 ERASMO VINICIUS DE MORAES OLIVEIRA Estudante

137 LIVIO TEOFILO REDMANN Professor (a)

138 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA Professor (a)

139 ALDINEIA APARECIDA JAMPIETRO Professor (a)

140 DEBORA FERNANDES BORGES Professor (a)

141 EDNA RODRIGUES NASCIMENTO Não Informado

142 FRANCISCA ELAINE PEREIRA BARROSO Dona de Casa

143 VALDETE PEREIRA DA SILVA Professor (a)

144 KARINA GABRIELLE RODRIGUES ONOFRE Caixa

145 EDILENE ARAUJO COSTA Agente Saúde

146 ELZENY PEREIRA DA SILVA Zeladora

147 LUZINETE FIRMINA DE SOUZA Assistente Social

148 POLLIANA ANASTACIO DE MOURA LIMA Bancária

149 DARLENE ALVES DO NASCIMENTO Professor (a)

150 HUMBERTO MARIANO DA SILVA Aux. Escritório

151 MAURA SOARES DA SILVA Professor (a)

152 KESSIA NAYANNE XAVIER DA SILVA Aux. Escritório

153 CLEITON BARBOSA MATOS Contador

154 MARILZA CONCEIÇÃO DA SILVA Servidora Pública

155 ANTONIO RESPLANDES DE SOUZA Professor (a)

156 MAIRA DE SOUZA VILELA Não Informado

157 CRISTIANE DE OLIVEIRA NEVES Contadora

158 RAQUEL ROSA DORNELLAS Estudante

159 JOELMA RENATA DA SILVA LEMES Não Informado

160 ELIANE AMORIM DE BRITO Téc. Enfermagem

161 ERICA RENATA DUARTE ZULISKE Aux. Escritório

162 MARIA APARECIDA TRINDADE Servidora Pública

163 FERNANDO CASTANHO DA SILVA Servidor Público

164 WANESSA ALCANTARA PAULINO Aux. Escritório

165 MARIVALTER GOMES COSTA Professor (a)

166 ELISANGELA AMANCIO DOS SANTOS Não Informado

167 LEVI JERONIMO ROLIM Gerente

168 ARLETE DUARTE FERREIRA LINN Téc. Informática

169 CLAUDIA LINA DOS SANTOS SOUZA Professora (a)

170 VANESSA ORLANDI DE SOUZA COSTA Advogado

171 SANDRA DE ARAUJO Professor (a)

172 ROSA MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA Professor (a)

173 KATIA MATOS BELEM DANTAS Servidora Pública

174 ELLEN APARECIDA MOREIRA SANTOS Vendedora

175 ROGERIO ANDRADE CAMARGO Frentista

176 PAULO MARCOS DE MORAES COIMBRA Servidor Público

177 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA Servidora Pública

178 JHONNES MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA Servidor Público

179 LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS Pedreiro

180 DENISVALDO PEREIRA DE AMORIM Professor (a)

181 ADRIANO MESSIAS DOS SANTOS Estudante

182 CELIA OLIVEIRA DE JESUS Cozinheira

183 ELIANA APARECIDA DUQUE FERREIRA Servidora Pública

184 ROSÂNGELA MATOS RAIMUNDO GOMES Pescadora

185 IRIA DALLOCA MOREIRA Comerciante

186 SAMELA ACSA CARDOSO LIMA Vendedora

187 SILVIA TUROLLA PERES CHAVES Professor (a)

188 VALTEIR LEITE DE RESENDE Téc. Agrônomo

189 CRISLENE SOUZA LOPES Não Informado

190 VICTOR CLEISSON ALVES DOS SANTOS Cabelereiro

191 VANESSA MARTINS DOS SANTOS Estudante

192 SANIO GOMES ALVES Servidor Público

193 SUELLEN CRISTINA PERES DE SOUSA Servidora Pública

194 CLEONICE GOMES BRITO Professor (a)

195 LAURIANE MARIA DE ARRUDA ROSA Professor (a)

196 RUBIA MARIA CAMINADA Professor (a)

197 NATALINA MARTA PINHO SILVA Vendedor

198 ROSELENA ALVES LIMA Professor (a)

199 CRISLIANE GOMES DOS SANTOS Estudante

200 IDILIA MARIA BERTOLDO DA SILVA Dona de Casa

201 ELIS CRISTINA ARANTES DA SILVA Não Informado
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202 TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA Secretário

203 KARINA GOMES PEREIRA Estudante

204 ROGERIO DELMON DA SILVA Engenheiro

205 SIMEIA BAGORDAKIS DELIMA Professor (a)

206 NEUSILIA LIMA RIBEIRO Não Informado

207 PEDRO RAMOS Pedreiro

208 CLEYTON ANDERSON DA SILVA ARAUJO Administrador

209 MARIA INES GUADAGNIN CASTRO Professor (a)

210 IONARA DE CARLI GRIELEITOW Professor (a)

211 ALEXSANDRA CAMPOS SANTOS Empresária

212 CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA LEAL Professor (a)

213 DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO Professor (a)

214 LAURA GLEICE ANGELICA BARBOZA Pedagogo (a)

215 ELIENE ANGELICA BARBOZA Professor (a)

216 ADMILSON JAIR DOS PRAZERES Músico

217 JEICIMARY OLIVEIRA DE MORAES Pedagogo (a)

218 ANDERSON JÚNIOR OLIVEIRA DE MORAIS Não Informado

219 LUCINEIS BARBOSA DE JESUS Pedagogo (a)

220 LOVANI TEREZINHA LUNKES Professor (a)

221 LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA Estudante

222 MARIA SILEIDE CANDIDO DA SILVA Professor (a)

223 LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA Jornalista

224 ROSANGELA FREITAS DIAS Servidor Público

225 NATALIE STHOLL DA SILVA Estudante

226 EDILEUZA FERREIRA DE SOUZA LIMA Pedagogo (a)

227 ELISSAYDE DOS SANTOS REIS Pedagogo (a)

228 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES FIGUEREDO Professor (a)

229 GABRIELA MADELEINE CANDIDO DA COSTA Estudante

230 CRISTIANE GIROLA Professor (a)

231 ALBANITA MARIA RUARO DUTRA Professor (a)

232 JUCIANDRO ALVES DA SILVA Motorista

233 DOMINGAS ROCHA DE FREITAS Servidor Público

234 AGNALDO RODRIGUES DA SILVA Não Informado

235 ABRÃO DORNELES REIS JUNIOR Recepcionista

236 MARIA IVONETE DE OLIVEIRA ARAUJO Bancária

237 ADEJANE DA SILVA GUIMARÃES Professor (a)

238 ANDRESSA HAMMES Gerente

239 BRENDA MARTINS GRUBERT Estudante

240 OLEONIR FAVARIN Agricultor

241 JAQUELINE SCHREIBER Pedagogo (a)

242 ROSA MAURA CARDOSO PAIAO Assistente Social

243 ELIANE SILVA DA CUNHA Vendedor

244 JOSE BATISTA DA SILVA Vendedor

245 LUCIANE RAVANELLO MOREIRA Professor (a)

246 VANDREIA MORAES FERREIRA Administradora

247 HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO Almoxarife

248 FERNANDO ALVES BARROS Não Informado

249 MARCIA REGINA ROMBI Servidora Pública

250 GIZELI DA COSTA LEAO MENDES Professor (a)

251 KAWANA NORARA ARAUJO BORGES PEREIRA Estudante

252 IDALINA DE SOUZA FERREIRA Professor (a)

253 JANIE REGINA FURLAN Professor (a)

254 FRANCISCA CIPRIANO DE MORAES Não Informado

255 ELIANE DE OLIVEIRA RIBAS PINHEIRO Agente Administr.

256 MARCIO EVERTON GONCALVES TRINDADE Não Informado

257 EDINALVA MENDES DA LUZ SILVA Cozinheira

258 CIAGO TONNY CERUTTI Não Informado

259 NATHANE CAROLINE PEREIRA DE ARAÚJO Não Informado

260 IZAIRA APARECIDA DA SILVA Professor (a)

261 VALDIR JOSE BARÔNIO Corretor Imóveis

262 MARLENE HENDGES Não Informado

263 ELISANDRA DOS SANTOS ALMEIDA Não Informado

264 EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA Estudante

265 FRANÇOA LUZ DE ABREU SILVA Estudante

266 SONIA MARIA GOMES BIDO Professor (a)

267 SIMONE GRASS Contadora

268 DIANE DA SILVA PEREIRA BARBOSA Não Informado

269 SERGIO OLIVEIRA MENDES Professor (a)

270 JULIANA PAOLINI BETTARELLO Advogada

271 CASSIO GOMES BESSA Bancário

272 PAULO HENRIQUE JUSTINIANO DE CASTRO Administrador

273 ELIZABETE LOPES DA SILVA Servidor Pública

274 ERIKA CRISTINA TEIXEIRA MENDONCA BESSA Professor (a)

275 SIRLEIDE MARIA DE SOUZA CUSTODIO BARBOSA Pedagogo (a)

276 MARCELAINE RIBEIRO Não Informado

277 KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS Não Informado

278 KAROLINE DOS SANTOS VIANA Pedagogo (a)

279 ANA FLÁVIA RAMOS DE SOUZA Estudante

280 MARCOS CUSTODIO BARBOSA Agrônomo

281 NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA Professor (a)

282 MAYARA FERREIRA SILVA Atendente

283 VALTUIRA CARVALHO DA SILVA Gerente

284 MELISSA FRANHAN TOMAZ Aux. Escritório

285 MARILEI SCHERER WEBER Professor (a)

286 DALMIR BATISTA DA SILVA CRUZ Professor (a)

287 THAIS VIEIRA MARTINS Estudante

288 NEILON VILELA NOGUEIRA Professor (a)

289 NEUZA APARECIDA DA COSTA MARTINS Servidora Pública

290 HENRIQUE JOSE JANNUZZI Não Informado

291 GIOVANNA INEZ HUGUE Aux. Escritório

292 CLEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA Professor (a)

293 LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA PEREIRA Não Informado

294 MARCIA GREGORIO DA COSTA Doméstica

295 GABRIELLA DIAS MARTINS Estudante

296 JOSÉ CARLOS NASCIMENTO FILHO Professor (a)

297 GRACIELI MARIA BRUSCHI Servidora Pública

298 CLAUDETE XAVIER DE FREITAS Professor (a)

299 ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA Estudante

300 ROSINEY ELIAS VIEIRA DA SILVA Servidor Público

301 ODETE SANTIN Professor (a)

302 EUNICE REGINA SILVA PAIM Professor (a)

303 KATIA FRANCIELLE FRANZONI Pedagogo (a)

304 RINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Carpinteiro

305 ANDRESSA JOCYELY BUENO Bancária

306 ALESSANDRA ANDREIA CASARIN Téc. Enfermagem

307 ELEOMAR MATOS DE MOURA Não Informado

308 PABLO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Servidor Público

309 BRENDA TAIS CARMO DOS SANTOS Caixa

310 ANA CRISTINA DE MELO PIO Estudante

311 ELIDA DA SILVA CRUZ Estudante

312 EDNEIA PEREIRA DA SILVA Dona de Casa

313 ISABELLA RAMOS DE MORAES Secretária

314 RENATA DAS DORES SILVA DOS SANTOS Professor (a)

315 ARIANE NÁDIA DA SILVA Estudante

316 EUGÊNIA DOS SANTOS RODRIGUES Não Informado

317 MARCOS VINICIUS LIMA VIEIRA Estudante

318 GUILHERME DELERA NILSON Vendedor

319 WILSON DEMETRIUS STOCHI LIMA Téc. Informática

320 INGRIDI NAIARA ROCHA NUNES DA SILVA Secretária

321 VANESSA LUNKES Estudante

322 MARIANA TRACZ Dona de Casa

323 ROSANE MARIA DOS SANTOS Professor (a)

324 MARCELO DE SOUZA Estudante

325 ITAMARA DA SILVA CELIO Não Informado

326 MARINA LUÍZA DOURADO Professor (s)

327 JEFFERSON ELIAS VIEIRA DA SILVA Mecânico

328 AMANDA KAROLLINE PARREIRA DA SILVA Estudante

329 FRANCIELLE FERREIRA BRAGA OLIVEIRA Aux. Escritório

330 ADELIA ROCHA INACIO DE MORAES OLIVEIRA Enfermeira

331 MARIELIA CASTELLI DA COSTA Professor (a)

332 AMANDA MORBECK MASSAD Aux. Escritório

333 LIVANIA GASPAR RAMOS Pedagogo (a)

334 EDINALDO ALVES DE ALMEIDA Bancário

335 CRISLAINE COELHO DIAS Servidora Pública

 336 AYSLAN SERGIO ANDRADE CORDOVIL Não Informado

337 ELIENE SILVA CANGUSSU Professor (a)

338 CHRISTIANE LOPES DE SOUZA Pedagogo (a)

339 MARCELO JOSE RODRIGUES Vendedor

340 ADERCIO VILMAR REDER Professor (a)

341 CARLOS SEBASTIAO FERREIRA Professor (a)

342 ADRIANA PEREIRA BARBOSA Professor (a)

343 ERIKA PATRICIA BERNARDES Não Informado

344 GERALDO GUEDES CORREA Pedagogo (a)

345 JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA Professor (a)
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346 DERLY GARCIA PEREIRA Professor (a)

347 IZABEL FERREIRA DUARTE Agente Saúde

348 ELEN LUCI INES DUSO SILVA Professor (a)

349 ELENICE IBANEZ DE JESUS PIMENTEL Tec. Enfermagem

350 ADAIR EVARISTO DE CARLI Servidor Público

 Eu, Migueloncito dos Santos, que o digitei.

Primavera do Leste - MT, 07 de novembro de 2018.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 189256 Nr: 3530-25.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA SANTOS, DANIEL DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, Nélio Marçal Vieira Júnior - OAB:OAB-MT 29.592

 Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora 

ensejadora da prisão cautelar do autuado, a manutenção de sua prisão 

preventiva é medida de rigor.Por estes argumentos, nesse momento 

processual mantenho a prisão preventiva dos autuados Tiago da Silva 

Santos e Daniel da Silva Santos e, em consequência, indefiro as 

pretensões formuladas.Sem mais, prossiga no cumprimento da decisão de 

fls. 76/79.Intimem-se e se Cumpra. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 33918 Nr: 2129-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROQUE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID FERREIRA DE CAMARGO 

JUNIOR - OAB:59650, Ricardo Alberto Escher - OAB:OAB-PR 32.129

 Vistos.

Homologo a desistência supra.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 21/03/2019, às 

16:00, para oitiva da testemunha Elvilma Gomes da Silva.

Expeça-se precatória para fiscalização das condições imposta às fl. 187.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114847 Nr: 5360-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6947

 Autos código 114847

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pelo 

acusado RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUSA ao argumento que 

não estão preenchidos os requisitos para a sua segregação cautelar (fls. 

107/117).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela revogação da 

decisão que decretou a prisão do acusado, conforme se vê em sua cota 

ministerial de fl. 121.

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, é permitida a liberdade provisória toda vez que ausentes 

os requisitos necessários à prisão preventiva, os quais vêm encartados 

no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do acusado 

fora decretada em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, 

e mesmo após citação por edital não ter apresentado defesa, conforme 

decisão de fls. 87/88.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da segregação 

cautelar, qual seja, garantia de aplicação da lei penal, não mais subsiste, 

uma vez que o indiciado carreou aos autos comprovantes de residência 

fixa e comprovante do exercício de atividade licita (fls. 107/117).

Ademais, em consulta junto ao sistema Apollo, verifica-se que o réu não 

ostenta antecedentes criminais, ausentes, portanto, os requisitos 

previstos no art. 312 do CPP, de modo que a liberdade provisória no caso 

concreto é medida que se impõe.

Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada (fls. 87/88.

Desde já, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 21.03.2019 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Expeça-se contra mandado de prisão.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de novembro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172571 Nr: 6585-18.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VIEIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 183703 Nr: 751-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON JOSE BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103983 Nr: 2930-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTONIO BELUSSO, JÚLIO CÉSAR 

CATELLI, RONALDO BORGES DE CARVALHO, LEODIR CARLOS DE 
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MORAIS, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, Claudiomar Antunes Santana - OAB:, 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, Valéria Aparecida Kechichian Santana - 

OAB:OAB-GO 16.875, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - 

OAB:OAB-MT 15.092

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado Leodir Carlos de Morais para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 13 de novembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120024 Nr: 1578-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO DE ASSIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inc. I, 

do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores da 

requerida para que passe a constar como crédito da parte autora o valor a 

ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando 

judicial, excluindo-se qualquer valor a título de custas, INSS, honorários 

advocatícios/periciais, com espeque no artigo 475-B, §3º, do CPC, o qual 

deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados, a 

partir de então, os termos estabelecidos no plano de recuperação 

judicial.Em face da sucumbência recíproca condeno as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, pro rata, 

deixando de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência, ante a 

compensação, nos termos do artigo 21, do CPC.Intime-se o Administrador 

Judicial a, SALVO SE O EVENTUAL RECURSO RECEBER EFEITO 

SUSPENSIVO, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, RETIFICAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital com a retificação dos créditos 

indicados nesta decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 10347 Nr: 2190-33.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA, NALITA HILLMANN 

GRANKOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Autos nº 2190-33.2000.811.0040 Código. 10347.

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de penhora de imóvel de propriedade da suposta 

convivente do executado, formulado às fls. 295-296 pelo exequente, eis 

que, não constam dos autos quaisquer indícios ou documentos capazes 

de demonstrar a situação fática narrada.

Assim, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 8496 Nr: 354-25.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:18.736/PR, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 354-25.2000.811.0040 – Código: 8496.

 Vistos etc.

 Juntadas as matrículas dos IMÓVEIS, constatando que estes ainda se 

encontram em nome do executado, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA 

DIRETAMENTE EM CARTÓRIO, intimando-se o executado.

Sequencialmente, intime-se o exequente a COMPROVAR O REGISTRO DA 

PENHORA NAS MATRÍCULAS (art. 844, do NCPC), sem o qual se torna 

inviável a alienação.

Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o credor ser intimado, inclusive, para 

informar se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39789 Nr: 2642-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSDO, IRSDO, NSDS, RSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CESAR JOSÉ MEINERTZ - OAB:OAB/MA 4949, EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B, RAINOLDO DE OLIVEIRA - OAB:6352/MA

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30531 Nr: 4989-73.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO PARZIANELLO, ELIZABETE 

SOUTO VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA THEODOROVICZ 

- OAB:79.938, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:27.171, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:23539, RAFAEL COMAR ALENCAR - 

OAB:41585, WESLEY KLOSTER - OAB:71.102, WILLYAM PERES 

BARBOSA - OAB:60.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 60334 Nr: 3631-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, EUSIMARA RIBEIRO SILVA - OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 DEFIRO tal pleito, a fim de constar a averbação do divórcio junto a 

certidão de casamento das partes.Ademais, no que se refere ao lote de nº 

09, matriculado sob o nº 9.182 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Sinop/MT, PROCEDA-SE a averbação da partilha junto ao referido imóvel, 

conforme pactuado pelas partes.No que tange ao imóvel denominado lote 

de nº 10, embora tenha sido acordado pelas partes a sua venda, no prazo 

de 6 (seis) meses, na avença em questão não restou expresso a quem se 

incumbiria tal encargo. Ademais, evidencia-se que o referido imóvel 

encontra-se registrado em nome da empresa da qual são sócias ambas as 

partes, razão pela qual este não pode ser objeto de cumprimento de 

sentença.Já com relação ao lote de nº 10, matriculado sob o nº 8.614 junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, do mesmo modo, este 

consta registrado em nome da pessoa jurídica da quais ambas as partes 

são proprietários, não tendo sido entabulado especificamente a quem 

competia a transferência do imóvel, de modo que evidencia-se incabível a 

determinação do encargo de transferência apenas ao executado 

conforme pleiteado.Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis 

relativos ao imóvel utilizado exclusivamente pelo executado, insta salientar 

que referido pleito deve se dar através de ação autônoma para tanto, não 

sendo o cumprimento de sentença meio adequado para tanto.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 13 de Novembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81744 Nr: 598-65.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO (VALDELICIO) SCHWADE, CLECIO 

SCHWADE, NEUSA MINUZZI SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 12217 Nr: 1391-53.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSOL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, IONARA 

SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER CLIMA COMÉRCIO DE 

CLIMATIZADORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência 

devolvida (fl(.) 203), com a observação da EBCT "mudou-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136417 Nr: 8704-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, de que os autos encontram-se disponível na secretaria para 

retirada em carga pelo prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 23218 Nr: 3403-35.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO ARVELINO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698PR, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, SADI 

BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Autos nº 3403-55.2004.811.0040 – Código: 23218.

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão retro.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146199 Nr: 2084-12.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, MARIA CLAUDIA 

NUNES OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO CONTATO - ESPOLIO, 

MAFRE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Autos n. 2084-12.2016.811.0040 – Código: 146199.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 11 de Março de 2018, às 

10h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47127 Nr: 4043-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 Autos n. 2008/375 – Código: 47127.

 Vistos etc.

 DEFIRO a habilitação conforme requerimento de fls. 105-106.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107139 Nr: 10147-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDSPO, ADFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINADOS SANTOS 

KRIESER - OAB:23166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - OAB:20004/E, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA 

DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA FULBER - 

OAB:18.345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10147-31.2013.811.0040 – Código Apolo: 107139.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fls. 162-164, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e intimação, conforme requerido, penhorando-se apenas os 

móveis, os pertences e as utilidades domésticas de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC.

Por fim, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme requerido, 

entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva intimação 

do executado de tal providência.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45289 Nr: 2229-49.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DELMAR SAUL SALTON, ELIZABET ANA 

SALTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA ASFALTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 180156 Nr: 9223-78.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103927 Nr: 6968-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVALDO BATISTA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Terra Nova do Norte/MT, com a finalidade de 

citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 7311-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VELOSO, EMILIA HUMOEHINSKI 

VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7311-85.2013.811.0040 – Código: 104250.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 120-122.

 EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora 

levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como de 

REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação dos executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o 
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exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 4629-07.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 744-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANHOÉ SILVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57766 Nr: 1455-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, 

VANDA LUKS MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44339 Nr: 1319-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEDRO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE CARLA STECIUK - 

OAB:21.057/MT, ELIEL IVON DE SOUZA LACERDA - OAB:282560/SP, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO 

MASCARELLO - OAB:11.726/MT, SUZANA CLOSS MARCON - 

OAB:13073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90441 Nr: 2069-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI TIRLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2069-82.2012.811.0040 (Cod. 90441)

Vistos etc.

RECEBO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 81-81v, nos termos 

do artigo 538 do atual CPC.

DETERMINO as alterações necessárias relativamente a classe processual, 

a fim de que passe a constar que o feito se trata de cumprimento de 

sentença.

No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, PROMOVA A ENTREGA da coisa indicada à fl. 87, bem como EFETUE 

o pagamento dos valores indicados, sob pena de incidência de multa de 

dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, 

consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso, 13 de Novembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 20877 Nr: 1057-14.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 4.340,00 (quatro mil trezentos e 

quarenta reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o 

pagamento nos autos, bem como a INTIMAÇÃO da PARTE CREDORA e 

DEVEDORA, para no mesmo prazo, manifestar-se acerca do Auto de 

Penhora e Laudo de avaliação fls. 437/442.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101042 Nr: 3871-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC - ASSOCIAÇAO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA, para impugnar a contestação da denunciada 

à lide, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57227 Nr: 1057-04.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE VALTER KONRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

CREDORA e DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca do 

cálculo judicial de fl. 824.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54787 Nr: 5116-69.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A, ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE S/A 

(ETE), TELEMONT ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A, ALACATEL - 

LUCENT BRASIL S/A, CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNIS ROBERTA LEAL - 

OAB:123.360, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - OAB:13241-A, 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436, ANA CAROLINA 

BARBOSA FELIX - OAB:50.426, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - 

OAB:11894/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:MT 14.099, 

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, EDUARDO 

CHALFIN - OAB:20332-A/MT, EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, HING - OAB:20604-A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O, MARCIA ISABEL 

HERTMANN EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662, NELSON JOSÉ GASPARELLO - 

OAB:2693-B, PAULO ROBERTO ROQUE KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 2281-06.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, 

MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIENE MEDEIROS DE 

OLIVEIRA - OAB:, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:MT 11945 B, JULIANA 

DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal, atender o requerimento do senhor perito 

(fls. 313/316), para que possa ser dado prosseguimento à perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116195 Nr: 7259-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BICICLETARIA JW LTDA ME, JULIANA 

CARVALHEDO SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de penhora e demais atos, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 407 Nr: 843-67.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSMAR SCANDELAI, LUIZ CARLOS JAMBERS, 

PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, 

JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA 

APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 
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MARCHINI JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO 

JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, NOELI 

IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 130968 Nr: 5858-84.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERIDO, que requereu a prova (art. 

95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96527 Nr: 8490-88.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HELYZANNE DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI DAGHETTI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8490-88.2012.811.0040 Código: 96527

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Às providências.

Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19670 Nr: 3795-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO ALBINO BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILDO SEVERO DA SILVA 

- OAB:8783/MT

 Autos nº 2003/515 (Cod. 19670)

Vistos etc.

DEFIRO o desentranhamento do título conforme requerido à fl. 153.

 Após, arquivem-se os autos.

 Sorriso, 13 de Novembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120026 Nr: 10357-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO CARLOS PEREIRA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

RECUPERANDA, a se manifestar quanto ao cálculo de crédito apresentado 

pela parte requerente, nos termos da decisão de fl. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99208 Nr: 1818-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR DO SOL 

URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, LEANDRO CARLOS DAMIANI - OAB:OAB/MT 20.866, 

SUELI TEIXEIRA - OAB:25750/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 

reais), acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no "Manual da Central de 

Pagamento de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem 

como, a INTIMAÇÃO da PARTE CREDORA e DEVEDORA, para no mesmo 

prazo, manifestarem-se acerca do Auto de Penhora e Laudo de Avaliação 

de fls. 92/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187668 Nr: 2726-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33.237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 

devendo acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134151 Nr: 7536-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BARBOSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elineide de Souza Barbosa Neiva de Aquino, 

GEOVAN NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100985 Nr: 3809-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSON BROCH 

COLLI - OAB:11.001-E

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 1º do 

art. 523, do NCPC, CIENTIFICANDO que o pagamento voluntário e 

tempestivo exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios, 

bem como, para querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 108952 Nr: 1385-89.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de São Gabriel D'Oeste/MS, com a finalidade de 

citação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138748 Nr: 10019-40.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais), 

devendo acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 768-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE ALMEIDA SILVA, MOC, ANDREIA FERREIRA 

DE FRANÇA OLIVEIRA, FCC, NADIA CASSIA SANTOS CARDOSO, 

OSWALDO PEREIRA CAMPOS, DEVANIR DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, 

WALLISON KENEDI DE LIMA - OAB:16704, WALTER DJONES RAPUANO 

- OAB:16505/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123664 Nr: 1637-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL, NATIV -COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 
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OAB:172.947/SP, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 8504-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória de citação, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129011 Nr: 4772-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO ADELAR WITTE, GILMAR WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Autos n. 4772-78.2015.811.0040 – Código: 129011.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 95-97.

 EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da penhora 

levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como de 

REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação dos executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125193 Nr: 2510-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSÓRIO GUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR ANTONIO CELLA, CLENI MODESTI 

CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) RENAJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 4417-73.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROCHEDO LTDA 

- EPP, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARINEZ BARRETO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para no prazo legal, efetuar o recolhimento das custas 

complementares, solicitadas através do ofício de fl. 153, comprovando-se 

o pagamento junto ao cartório distribuidor da Comarca de Campo 

Grande/MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139262 Nr: 10262-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO BARDINI, IVANDRÉ GARCIA SALES, 

JURACI JORGE CAMICIA, CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO - OAB:, DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120027 Nr: 10385-16.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDSON BONGESTAB FRIEBEL, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

RECUPERANDA, a se manifestar quanto ao cálculo de crédito apresentado 

pela parte requerente, nos termos da decisão de fl. 115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57308 Nr: 1136-80.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO ERI BUFFON, DECIO BUFON - ESPOLIO, 

OSCAR JUAREZ NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/SP 211.648, TAUAN FIORIN GEBIN - OAB:24849/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132988 Nr: 6841-83.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Autora 

e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela 

parte autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 160494 Nr: 9427-59.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA, MAGDA MARIANI 

PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para no prazo legal. Manifestar-se acerca o pedido de 

desistência da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84525 Nr: 3780-59.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE PAULA MARREIRO ou ELISANGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial COMPLEMENTAR de fl(s). 1708.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124008 Nr: 1838-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO WITTE, ALBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o requerimento do terceiro 

apresentado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 6201-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR COSTA, JACKSON LUIZ 

DULNIK, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, VALTER ALEXANDRE SANTANA 

DA SILVA, MARINDIA BERNARDI DULNIK, MARIA CRISTINA DEMARCHI 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A/MS, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, TAUAN FIORIN GEBIN - 

OAB:24849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO LEVI BERVIG - 

OAB:MT-6318-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de REPUBLICAR a 

DECISÃO/SENTENÇA de fl(s). 232, haja vista que o(a) procurador(a) da 

parte REQUERIDA, não havia sido cadastrado no momento do envio para 

publicação.

DECISÃO/SENTENÇA: " Vistos etc.Previamente a homologação da avença 

faz-se necessária a regularização da representação processual dos 

executados, desta feita, INTIMEM-SE para que apresentem instrumento de 

procuração que confere poderes a causídica subscritora do termo de 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148420 Nr: 3272-40.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELLI FLAVIA CORREIA, ADRIANA 

APARECIDA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119197 Nr: 9470-64.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4268 Nr: 1290-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070, IGOR GUILHEN CARDOSO - OAB:306033, JOÃO ALFREDO 

STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 3.480,70 (três mil quatrocentos e 

oitenta reais e setenta centavos), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o 

pagamento nos autos, bem como a INTIMAÇÃO das PARTES CREDORA e 

DEVEDORA, para no mesmo prazo, manifestar-se acerca do laudo de 

avaliação de fls. 190/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30982 Nr: 185-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA SCARAMUZZA DELSIN MIZAEL, WEBY MIZAEL 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, LIDIA JUDITA 

DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ZAM - 

OAB:163703/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAÇÃO da PARTE 

DEVEDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da certidão de fl. 

345.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59850 Nr: 3148-67.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RAMPELOTTO GATTO, FELIPE ADROALDO 

RAMPELOTTO GATTO, EDUARDO BRUNO RAMPELOTTO GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CANAVARROS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139732 Nr: 10517-39.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que a 

mesma é beneficiária da AJG.Relativamente aos honorários periciais, 

DETERMINO a expedição da competente certidão de crédito em favor da 

expert.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.Sorriso/MT., 13 de Novembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106763 Nr: 9792-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, DEVAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9792-21.2013.811.0040 – Código Apolo: 106763.

 Vistos etc.

 INDEFIRO, por ora, a citação por edital do executado, haja vista que 

algumas das tentativas de citação pessoal não foram possíveis em razão 

do retorno das missivas sem pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para promover a distribuição das 

missivas, bem como recolhimento da diligência, a fim de que se possa 

proceder à tentativa de citação do executado nos demais endereços 

constantes dos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 2430-07.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO BAUMGRATZ, IVAN JOSÉ SAGGIN, 

WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.170,90 (um mil cento e setenta reais 

e noventa centavos), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o 

pagamento nos autos, bem como no mesmo prazo, manifestar-se acerca 

da certidão negativa do Senhor Meirinho de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106217 Nr: 9295-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE DE SOUZA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, da correspondência devolvida pelo correio e bem como para, no 

prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à Comarca de 

NOVA UBIRATÃ-MT, com a finalidade de CITAÇÃO, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111209 Nr: 3291-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155071 Nr: 6488-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO/ SINOP, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B, THALMA ROSA DE ALMEIDA FURLANETTI - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10.925-B, para no prazo legal, manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119842 Nr: 10384-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLANE PACHECO DE FREITAS, MICHEL DAVEIS 

GALEAZZI, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREYCE AVELLO CORRÊA - 

OAB:5676/RO, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JOSÉ ATILIO 

BERNO - OAB:OAB/RO 4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n. 10384-31.2018.811.0040 - Código Apolo: 119842.

 Vistos etc.

 Com razão o Parquet na manifestação de fl. 116.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encartar aos autos certidão de trânsito, juntar planilha de cálculo do 

valor do crédito em consonância com o disposto no art. 9º, inciso II, da Lei 

n. 11.101/2005 e certidão de crédito.

 Em seguida, INTIMEM-SE a recuperanda, bem como a Administradora 

Judicial para se manifestarem no prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 57364 Nr: 1192-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA, 

MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-MT, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - 

OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2590 Nr: 70-90.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelo embargante, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirma o embargante, não 

vislumbro a omissão apontada, já que a decisão foi devidamente 

fundamentada no entendimento desta magistrada.Por derradeiro, 

conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a decisão 

proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso adequado, 

sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

13 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128490 Nr: 4486-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 544,30 (quinhentos e quarenta e quatro reais e 

trinta centavos), devendo acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13852 Nr: 935-69.2002.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91667 Nr: 3247-66.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com a finalidade de 

penhora, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120024 Nr: 1578-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO DE ASSIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a 

RECUPERANDA, a se manifestar quanto ao cálculo de crédito apresentado 

pela parte requerente, nos termos da decisão de fl. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129534 Nr: 5082-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ROSSARI, GANE MARIA ROSSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:17976/O, Marcelo Huck Junior - OAB:MT/17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120410 Nr: 10381-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Autos n. 10381-76.2014.811.0040 – Código: 120410.

 Vistos etc.
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 Ante a manifestação do exequente de fls. 85/88, DEFIRO o pedido de 

desconstituição da penhora realizada via bacenjud.

 PROCEDAM-SE as baixas necessárias.

 No mais, diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118229 Nr: 8832-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALGARETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E

 Autos n. 8832-31.2014.811.0040 – Código: 118229.

 Vistos etc.

 Diante da tentativa de penhora online frustrada, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 197901 Nr: 8453-51.2018.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8453-51.2018.811.0040 – Código: 197901.

Sentença sem mérito

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a manifestação de fl. 21, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 191693 Nr: 5091-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, 

pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C.TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.Às providências.Sorriso/MT, 12 de Novembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102108 Nr: 5035-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES TEREZINHA SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEMAR EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROSÂNGELA HIPÓLITO DA LUZ - OAB:17.201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5035-81.2013.811.0040 – Código: 102108.

 Vistos etc.

 Em análise ao pedido de restrição de circulação dos veículos penhorados, 

verifica-se descabida a aplicação de tal medida ao caso, eis que não se 

esgotaram os meios de localização dos referidos bens.

Desse modo, INTIME-SE a exequente para que manifeste eventual 

interesse na redução a termo da penhora, avaliação e remoção dos 

veículos.

 Ademais, diante das tentativas de penhora frustradas, DEFIRO o pedido 

de requisição de informações à receita federal, razão pela qual, 

PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da 

operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma 

estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144471 Nr: 1119-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA 

CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 
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REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90779 Nr: 2400-64.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON SIDNEI TORQUATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 2838-71.2004.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 Autos nº 2004/306 – Código: 22609.

 Vistos etc.

Em análise à manifestação de fls. 176, observa-se que a exequente pugna 

pela penhora no rosto dos autos de nº 150022, que tramita perante este 

Juízo, de crédito futuro a ser liberado em favor do executado que figura 

na condição de terceiro interessado naqueles autos.

Acerca do pleito, é possível atestar a existência de pedido de alvará 

judicial para liberação de valores, constando o executado como terceiro 

interessado.

 Desta feita, DEFIRO a penhora no rosto dos autos de nº 150020, em 

tramite perante este Juízo, relativo ao eventual valor a ser liberado em 

favor do executado, até o montante do débito exequendo.

 Com a efetivação da penhora no rosto dos autos supramencionados, 

INTIME-SE o executado, dando-lhe ciência do ato.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103844 Nr: 6878-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103846 Nr: 6880-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GRAÇA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 579,30 (quinhentos e setenta e nove 

reais e trinta centavos), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o 

pagamento nos autos, bem como no mesmo prazo, manifestar-se acerca 

da certidão negativa do Senhor Meirinho de fl. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103847 Nr: 6881-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO AUGUSTO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138333 Nr: 9808-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45.445-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho de fl(s). 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 3168-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141141 Nr: 11171-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA, ENGECLIN SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA, FERNANDA 

MARIA HILLEBRAND MARTINS, ALEXSANDRA AURÉLIO AZAMBUJA, 

CLARICE QUIRINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EXEQUENTE para manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 158131 Nr: 8114-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA LINK, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do quadro geral 

de credores da requerida para que passe a constar como crédito da 

autora o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada 

neste comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, 

devendo ser observados a partir de então os termos estabelecidos no 

plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer valor a título 

honorários advocatícios e multa (art. 523 do CPC).CONDENO a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, deixando, contudo, de 

condenar em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da 

Lei 11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE a 

Administradora Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 13 de Novembro 

de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145150 Nr: 1502-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIO BARDINI, CARLOS TAVARES DE MIRANDA, 

IVANDRÉ GARCIA SALES, JURACI CARLOS CAMICIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44088 Nr: 1210-08.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA 

BARBIERI STARLICK, EVANDRO CESAR KLEIN, ANGELA JUSSARA 

HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT, Victor Adriani Ananias - OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SABAINI CENTENARO 

- OAB:74533, JOÃO LUIZ CENTENARO - OAB:8.141/B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49478 Nr: 31-05.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRP, VALDIRA FORMIGONI PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141455 Nr: 11334-06.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO DA SILVA BARBOSA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO 

PARÁ-SICREDI NORDESTE PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida fl(.) 76/79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101629 Nr: 4520-46.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103782 Nr: 6807-79.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A-AAFL, MIF, PPF, SNF, SAF, CF, NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE, que requereu a prova 

(art. 95, do NCPC), recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93845 Nr: 5380-81.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LEFF, MARLI KOCHENBORGER LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:19820/MT, MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - OAB:98265

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82571 Nr: 1479-42.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, 

doNCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as PARTES 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca proposta de honorários (art. 465, § 3º, do NCPC), 

inexistindo impugnação, deverá o REQUERENTE e REQUERIDO (PRO 

RATA), que requereu a prova (art. 95, do NCPC), recolher o valor, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110734 Nr: 2899-77.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIMAR ANDREGHETTO, MARA ROSANA 

ANDREGUETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do Auto de Constatação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103128 Nr: 6109-73.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, ISIS SUERLEY PERNOMIAN - OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93958 Nr: 5598-12.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 206 de 998



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DALLABARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5598-12.2012.811.0040 – Código: 93958.

 Vistos etc.

 Diante da tentativa de penhora online frustrada, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141217 Nr: 11210-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11210-23.2015.811.0040 - Código Apolo: 141217.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Sem delongas, diante da inércia da parte autora, apesar de devidamente 

intimada através de seu patrono (fl. 55), bem como pessoalmente (fl. 60), 

a extinção do presente feito é medida que se impõe, em consonância com 

o disposto no art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.(...).

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos.

 P.R.I.C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 48281 Nr: 5200-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB, OMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 5200-07.2008.811.0040 – Código: 48281.

 Vistos etc.

 Diante da tentativa de penhora online frustrada, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à receita federal, razão pela qual, PROCEDO, 

neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da operação 

anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma estabelecida na 

CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58667 Nr: 1996-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM SEGURANÇA NO 

TRABALHO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRAY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ABUD - OAB:114100

 Autos n. 1996-81.2010.811.0040 - Código Apolo: 58667.

 Vistos etc.

 Relativamente aos valores incontroversos, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação.

 No mais, considerando o depósito judicial de fl. 209, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito e, se for o caso, trazer 

aos autos planilha de cálculo atualizada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 9905-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9905-04.2015.811.0040 – Código: 138486.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, PROCEDO a operação necessária, 

conforme extrato em anexo.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento da 

determinação exarada à fl. 81.
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 Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo 

legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120024 Nr: 1578-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO DE ASSIS, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - OAB:5769/RO, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inc. I, 

do CPC, determinando a retificação do quadro geral de credores da 

requerida para que passe a constar como crédito da parte autora o valor a 

ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste comando 

judicial, excluindo-se qualquer valor a título de custas, INSS, honorários 

advocatícios/periciais, com espeque no artigo 475-B, §3º, do CPC, o qual 

deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos 

termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados, a 

partir de então, os termos estabelecidos no plano de recuperação 

judicial.Em face da sucumbência recíproca condeno as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, pro rata, 

deixando de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência, ante a 

compensação, nos termos do artigo 21, do CPC.Intime-se o Administrador 

Judicial a, SALVO SE O EVENTUAL RECURSO RECEBER EFEITO 

SUSPENSIVO, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, RETIFICAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, 

providenciando a publicação de novo edital com a retificação dos créditos 

indicados nesta decisão.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001358-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 05/02/2019 às 13h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002881-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação foi apresentada tempestivamente, 

por isso procedo a intimação da parte autora para, querendo, apresente 

Impugnação à Contestação. Sorriso, 14 de novembro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000044-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA MARIA DA SILVA DOMENI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, requerendo o que entender de direito. Sorriso, 14 de novembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002843-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEY DOUGLAS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, o pagamento, bem 

como não foi apresentada contestação por parte do REQUERIDO: NEY 

DOUGLAS PINHEIRO. Desta forma, procedo a intimação da parte autora, 

para requerer o que entender de direito. SORRISO, 14 de novembro de 

2018. MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003626-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA - COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA VALE DO LIRA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

ELISANGELA NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA LOCATELLI DELLA COLLETA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para se 

manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça, Id. 9562802, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso, 14 de novembro de 2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 7043-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO NETO DO AMARAL, JULIA A. DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 Ante a juntada do valor dos honorarios periciais intimo a parte suscitante 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 3690-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54608 Nr: 4909-70.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNAUBA E CIA LTDA - LEÃO MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56193 Nr: 241-22.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE CAMINSKI SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.J. RETIFICADORA LTDA (RETIFICA DE 

MOTORES FREIER), LEANDRO MAHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 INTIMAÇÃO da parte Executada, para que se manifeste em 05 (cinco) 

dias, na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116692 Nr: 7630-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDS, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MICHELON - 

OAB:14437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58701 Nr: 2014-05.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 7043-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO NETO DO AMARAL, JULIA A. DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 Autos n° 7043-94.2014.811.0040 – Código Apolo: 115930

Requerentes: Olimpio Neto do Amaral e Julia A. da Costa

Requerido: Anésio de Oliveira

 Vistos etc.

 Considerando o requerimento formulado pelas partes às fls. 255/256, no 

sentido de realização da audiência de instrução e julgamento após a 

realização da perícia, o qual foi deferido, aliado ao fato de que o mandado 

de intimação do perito somente foi expedido em 03/05/2016 (fl. 258), não 

havendo sequer certidão informando quanto ao cumprimento do mesmo, 

SUSPENDO a audiência aprazada para esta data.

 Desde já, REDESIGNO a solenidade para o dia 14 de setembro de 2016, 

às 13h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 11 de maio de 2016.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 7043-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO NETO DO AMARAL, JULIA A. DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 Em seguida, pelo MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: “Vistos. 

Frente à certidão nº288 determino que o perito nomeado seja intimado 

novamente para se manifestar sobre a petição nº 279/208 no prazo de 05 

(cinco) dias. Com ou sem manifestação vista as partes para requerer o 

que for de direito Homologo para que surtam os efeitos legais e jurídicos 

pertinentes a Desistência das testemunhas arroladas. DETERMINO o 

apensamento, com URGÊNCIA, dos feitos. Após façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. Os presentes saem 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim Luiz Filipe Goffi Portela, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marina Carlos França

 Juíza de direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 115930 Nr: 7043-94.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO NETO DO AMARAL, JULIA A. DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 
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OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 Autos nº 7043-94.2014.811.0040 - Código Apolo: 115930.

 Vistos etc.

 Considerando que esta magistrada encontra-se respondendo, 

cumulativamente, pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (titular), 

bem como pela Segunda Vara (substituição legal), e ainda, ante o conflito 

de pautas, eis que já haviam audiências designadas na Comarca de Nova 

Ubiratã, mostra-se necessária a readequação da mesma, motivo pelo qual 

REDESIGNO a audiência para o dia 17 de Outubro de 2016, às 15h00min.

 INTIMEM-SE todos.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 09 de Setembro de 2016.

 Marina Carlos França

 Juíza Substituta em Substituição Legal

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001808-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de março de 2019, às 13:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 14 de novembro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001808-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001808-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez 

que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código 

de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

Posto isto, passo à análise do pedido liminar. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Pretende o autor a concessão de tutela de 

urgência para que a requerida se abstenha de inserir seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito, bem como de realizar a cobranças das 

parcelas do financiamento que entende por abusivas e ilegais. No entanto, 

em análise de cognição sumária, verifico que não restou demonstrada a 

probabilidade do direito da parte autora no que tange à revisão das 

cláusulas contratuais, sendo certo que as irregularidades contratuais 

apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla 

dilação probatória. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, nos termos do § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005325-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005325-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora, na forma da lei. 3. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 

sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente 

mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora 

para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 5. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005325-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005325-06.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora, na forma da lei. 3. DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou 

sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente 

mínimo de 20 (vinte) dias para citação. Após, INTIME-SE a parte autora 

para comparecimento ao ato, na pessoa de seu advogado constituído, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 
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advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 5. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006577-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CRISTINA DUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006577-44.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAZARA CRISTINA DUDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006577-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA CRISTINA DUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006577-44.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LAZARA CRISTINA DUDA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. Expeça-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005229-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005229-25.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CLEUSA GARCIA DOS ANJOS REQUERIDO: BRADESCO 

SAUDE S/A VISTOS. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e 

Materiais, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida e designada audiência de 

conciliação. Foram apresentadas contestações e impugnação à 

contestação pelas partes, tendo a parte autora pugnado pela produção de 

prova em audiência. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto 

a prejudicial de mérito alegada pela parte requerida, uma vez que a 

pretensão de indenização por danos morais decorrente de negativa de 

cobertura pelo plano de saúde prescreve em três anos (art. 206, § 3º, V, 

CC), e no pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares, o 

prazo prescricional incidente é o decenal (art. 205 do CC), não havendo 

que se falar, portanto, em prescrição de um ano prevista no artigo 206, 

§1º, II, 'b', do Código Civil. A propósito, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COPARTICIPAÇÃO. 

MATERIAL NECESSÁRIO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA 

DEVIDA. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. 

PRESCRIÇÃO. 1. Cuidando-se de demanda que busca a indenização por 

danos morais decorrente de negativa de cobertura pelo plano de saúde, o 

prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do 

Código Civil. 2. Quanto ao pedido de reembolso de despesas 

médico-hospitalares, o prazo prescricional incidente é o decenal, 

conforme a regra do art. 205 do CC. Prescrição afastada. Julgamento 

conforme art. 1.013, §4º, do CPC. 3. Os planos de saúde estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, 

decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. 4. 

Descabe ao plano de assistência à saúde negar cobertura da 

prótese/órtese utilizada para a realização do procedimento cirúrgico, 

porque o art. 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de 

plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à realização de 

cirurgia. 5. Declaração de nulidade da cláusula de coparticipação. 

Devolução dos valores pagos a esse título, na forma simples. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO" (Apelação Cível Nº 70078761616, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/09/2018) - destaquei. Não havendo outras preliminares ou 

outras questões a serem apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: a legalidade da recusa do reembolso dos valores 

despendidos pela parte autora com a cirurgia médica a que foi submetida e 

a ocorrência de dano moral indenizável. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do 

NCPC. Considerando que a produção de provas testemunhal e depoimento 

pessoal da parte requerida se mostram desnecessários e impertinentes 

para o deslinde dos pontos controvertidos da presente demanda, 

mormente considerando toda prova documental já produzida no feito, 

INDEFIRO o pedido constante de Id 13470525. Deste modo, INTIMEM-SE as 

partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, façam-me os autos conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. - GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005229-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005229-25.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CLEUSA GARCIA DOS ANJOS REQUERIDO: BRADESCO 
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SAUDE S/A VISTOS. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e 

Materiais, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida e designada audiência de 

conciliação. Foram apresentadas contestações e impugnação à 

contestação pelas partes, tendo a parte autora pugnado pela produção de 

prova em audiência. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto 

a prejudicial de mérito alegada pela parte requerida, uma vez que a 

pretensão de indenização por danos morais decorrente de negativa de 

cobertura pelo plano de saúde prescreve em três anos (art. 206, § 3º, V, 

CC), e no pedido de reembolso de despesas médicas e hospitalares, o 

prazo prescricional incidente é o decenal (art. 205 do CC), não havendo 

que se falar, portanto, em prescrição de um ano prevista no artigo 206, 

§1º, II, 'b', do Código Civil. A propósito, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COPARTICIPAÇÃO. 

MATERIAL NECESSÁRIO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA 

DEVIDA. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. 

PRESCRIÇÃO. 1. Cuidando-se de demanda que busca a indenização por 

danos morais decorrente de negativa de cobertura pelo plano de saúde, o 

prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do 

Código Civil. 2. Quanto ao pedido de reembolso de despesas 

médico-hospitalares, o prazo prescricional incidente é o decenal, 

conforme a regra do art. 205 do CC. Prescrição afastada. Julgamento 

conforme art. 1.013, §4º, do CPC. 3. Os planos de saúde estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão 

pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, 

decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. 4. 

Descabe ao plano de assistência à saúde negar cobertura da 

prótese/órtese utilizada para a realização do procedimento cirúrgico, 

porque o art. 10 da Lei n. 9.656/98 não exclui da cobertura do contrato de 

plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à realização de 

cirurgia. 5. Declaração de nulidade da cláusula de coparticipação. 

Devolução dos valores pagos a esse título, na forma simples. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO" (Apelação Cível Nº 70078761616, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/09/2018) - destaquei. Não havendo outras preliminares ou 

outras questões a serem apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: a legalidade da recusa do reembolso dos valores 

despendidos pela parte autora com a cirurgia médica a que foi submetida e 

a ocorrência de dano moral indenizável. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do 

NCPC. Considerando que a produção de provas testemunhal e depoimento 

pessoal da parte requerida se mostram desnecessários e impertinentes 

para o deslinde dos pontos controvertidos da presente demanda, 

mormente considerando toda prova documental já produzida no feito, 

INDEFIRO o pedido constante de Id 13470525. Deste modo, INTIMEM-SE as 

partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, façam-me os autos conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. - GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004606-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREANE FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SISENANDO DE RESENDE (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetivar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça para citação do requerido, no prazo de 15 dias. 

Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003250-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANDERLE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003250-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANDRE LUIZ MESQUITA BUZZETTI FONTES RÉU: AMARILDO ANDERLE 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil, devendo o feito 

seguir o procedimento especial previsto no artigo 560 e seguintes do CPC. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC 

assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Pois bem. Tratando-se 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano, entendo 

que não ser possível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse do promitente vendedor antes de resolvido o 

contrato de compra e venda, com a prévia manifestação judicial para que 

seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa (STJ, REsp 1337902/BA). A propósito: "RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO 

QUE INDEFERIU A LIMINAR – IMÓVEL URBANO – CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA – INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA – INVASÃO PELOS 

ANTIGOS PROPRIETÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO 

ESBULHO – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É impossível, 

em sede de cognição sumária, autorizar a reintegração de posse da parte 

vendedora antes de resolvido o contrato de compra e venda, pois 

somente após a sua resolução é que poderá haver posse injusta" (DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018). "AGRAVO - REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE - RELAÇÃO 

POSSESSÓRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA 

E VENDA - PENDÊNCIA DE ANULAÇÃO OU DE RESCISÃO CONTRATUAL – 

AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.Mostra-se razoável, ainda 

que haja inadimplência e mora, manter o promitente comprador, que exerce 

posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda, no imóvel 

objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos promitentes 

vendedores até que haja decisão acerca da higidez do negócio pactuado" 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE o requerido para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 
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oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003826-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO OSCAR MACHRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBE VIVIANE MACHRY VACARI OAB - MT11820/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (RÉU)

EDEMAR ANTONIO VEDANA (RÉU)

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003826-21.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEOPOLDO OSCAR MACHRY RÉU: EDEMAR ANTONIO VEDANA, ELIZIANE 

CRISTINA BEDIN VEDANA, SENIRA MARIA VEDANA DUTRA VISTOS. 

Trata-se de Ação de Imissão de Posse com Antecipação de Tutela, 

proposta por LEOPOLDO OSCAR MACHRY em desfavor de EDEMAR 

ANTÔNIO VEDANA, eLIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA e SENIRA MARIA 

VEDANA DUTRA, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida 

a inicial, foi deferida a liminar pleiteada e determinada a citação dos 

requeridos, com a designada audiência de conciliação. Foram 

apresentadas contestações e impugnação à contestações pelas partes. 

Em decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca foi 

reconhecida a conexão entre a presente ação e a ação de revisão da 

garantia hipotecária dada no contrato nº 201205078 (Proc. nº 

1000286-62.2017.811.0040), no qual os requeridos tornaram-se 

inadimplentes e cujo imóvel objeto da garantia é o mesmo discutido nesta 

demanda. Na referida decisão foi determinada remessa dos autos a este 

juízo, bem como determinada a suspensão do cumprimento da medida 

liminar deferida. É o relatório. Passo a sanear o feito. Não havendo 

preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, ainda, 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: o direito de propriedade e a legalidade 

da alienação do imóvel objeto da demanda. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA se mantém na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do 

NCPC. Considerando que a produção de outras provas se mostram 

desnecessários e impertinentes para o deslinde dos pontos controvertidos 

da presente demanda, mormente considerando toda prova documental já 

produzida no feito, desde já, DETERMINO a intimação das partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

façam-me os autos conclusos para sentença conjunta com a ação conexa 

nº 1000286-62.2017.811.0040. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. - GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (AUTOR(A))

EDEMAR ANTONIO VEDANA (AUTOR(A))

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000286-62.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, EDEMAR ANTONIO VEDANA, ELIZIANE 

CRISTINA BEDIN VEDANA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. 

Trata-se de Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de Nulidade de 

Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Ato Inominados, com Pedido 

de Tutela de Urgência, proposta por EDEMAR ANTÔNIO VEDANA, 

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA e SENIRA MARIA VEDANA DUTRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi deferida parcialmente a liminar 

pleiteada, determinando que o banco requerido se abstenha de realizar 

qualquer ato de alienação do imóvel objeto da garantia à terceiro, bem 

como e determinada a citação do requerido, com a designada audiência de 

conciliação. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação 

pelas partes. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse processual, uma vez 

que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora 

alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da 

inicial, por ausência de causa de pedir remota, já que a inicial preenche 

todos os requisitos previstos no artigo 319, do CPC, com o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido e suas especificações. Posto isto e não 

havendo outras preliminares ou outras questões a serem apreciadas ou, 

ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: a revisão contratual 

pleiteada e se o imóvel objeto da garantia do contrato em discussão 

constitui bem de família. A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se mantém 

na FORMA ORDINÁRIA do art. 373, incisos I e II, do NCPC. Considerando 

que a produção de provas testemunhal e avaliação do imóvel por oficial de 

justiça se mostram desnecessárias e impertinentes para o deslinde dos 

pontos controvertidos da presente demanda, mormente considerando toda 

prova documental já produzida no feito, desde já, DETERMINO a intimação 

das partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, façam-me os autos conclusos para sentença conjunta com a 

ação conexa nº 1003826-21.2017.811.0040. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. - 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002887-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO DA REQUERIDA PARA FINS DE 

CITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL FOI DESOCUPADO. Destaco 

que, caso o endereço informado não seja atendido pelo serviço dos 

Correios, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 8931-98.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LAUTERIA DE SANTANA SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004166-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004108-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004062-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004049-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003974-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA AMARAL BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003962-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE ARCEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004006-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBIMAR SOUSA MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002572-76.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA RODRIGUES DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006653-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005129-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SALVALAGGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005268-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO JOHN DE AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005306-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI SOUSA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005282-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILONI SCHWANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004134-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA MARIA KRZYZANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004834-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TRESSMANN FRANKLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004983-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005112-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005080-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SCHLICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000156-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MACETTO THEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da informação 

do perito, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002833-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002316-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002394-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002488-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001526-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PAULO KLIPSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001846-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001846-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença em que o INSS alega excesso de execução, 

aduzindo que a parte exequente não desconsiderou, ao confeccionar 

seus cálculos, parcelas já pagas pelo executado. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. A parte impugnante alega que a 

exequente, em sede de cumprimento de sentença, executa parcelas que 

já foram pagas pelo executado, havendo, portanto excesso de execução. 

Entretanto, conforme se denota em Num. 16215627, a exequente, em 

momento algum pugna pelo pagamento de parcelas atrasadas. Ao 

contrário, o cumprimento de sentença, conforme se observa, circunda 

apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 

1.329.24, aos quais o executado foi condenado a pagar à procuradora da 

parte autora. Por outro norte, verifica-se que na impugnação apresentada 

pelo executado, o mesmo indica como correto o valor da execução em R$ 

1.530,80, justamente o valor cobrado pela patrona da requerente a título 

de honorários advocatícios, não havendo, ainda, nenhuma insurgência 

quanto ao pagamento dos honorários. Sendo assim, não havendo 

qualquer incongruência nos cálculos apresentados pela parte autora em 

Num. 12650722, homologo-os, exatamente nos termos do já determinado 

em Num. 14994209. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os cálculos 

elaborados pela exequente em Num. 12650722, a título de honorários 

advocatícios. Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 
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expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003341-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003341-55.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FRANCISCO DOS SANTOS ALVES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Nums. 13323348, 13323357 e 13323361, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002746-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HONORIO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002746-22.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIO HONORIO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário de Auxilio Acidente ajuizada por MARCIO 

HONÓRIO NASCIMENTO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-acidente em seu favor. Para tanto sustenta que sofreu acidente de 

trânsito em 03/2016, o qual resultou sequelas em decorrência de 

esmagamento do seu dedo indicador, tendo o mesmo recebido o beneficio 

de auxílio-doença administrativamente, o qual posteriormente foi cessado. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada citação do requerido. O requerido apresentou contestação 

em num. 9176901, aduzindo a ausência dos requisitos para concessão do 

benefício, tendo a parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais 

9596449. Laudo pericial em Num. 14121268, sobre o qual manifestou a 

parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Trata-se, como visto linha atrás, de ação previdenciária em que o 

requerente MARCIO HONÓRIO NASCIMENTO busca a condenação do 

requerido a promover o pagamento de auxílio-acidente, em seu favor. Com 

a perícia realizada, é desnecessária a produção de outras provas para a 

análise do mérito da lide, vez que a mesma define a enfermidade do 

requerente, assim, ressalvados os motivos do julgamento antecipado da 

lide, passo agora ao exame do mérito. Analisando todo o contexto 

probatório produzido nos autos, tenho que o requerente faz jus ao 

beneficio de auxílio-acidente, pois, de acordo com o laudo pericial de Num. 

14121268, a parte autora apresenta sequela definitiva de diminuição global 

de mão esquerda (é destro) e deformidade do segundo dedo da mão 

esquerda em flexão fixa de segunda falange deste dedo. Desta forma, 

resta demonstrada a limitação/redução que a lei considera como requisito 

para concessão de beneficio de auxílio-acidente. Neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE LESÃO. REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. DIREITO AO 

BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na 

linha da jurisprudência firmada nesta Corte, constatada a lesão, mesmo 

mínima, que implique redução da capacidade laboral, é devido o 

auxílio-acidente. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. 5ª T. Agravo 

Regimental n.° 2011/0269635-4, Rel: Min. LAURITA VAZ, DJ: 15/05/2012) 

Para se fazer jus ao benefício postulado não se faz necessário o 

cumprimento de período de carência (arts. 26, I e 86 da Lei nº 8.213/91), in 

verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente; (...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” Porém, para se ter direito ao percebimento de auxílio-acidente, se 

faz necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, são eles: I) 

Qualidade de segurado. II) Incapacidade laboral parcial, mesmo que 

mínima. III) Definitividade desta incapacidade. Quanto ao cumprimento do 

primeiro requisito, tenho que é possível divisá-lo por diversos documentos, 

dentre eles o de nums. 8044531 e 8044512. Com relação aos demais 

requisitos é possível verificar através do laudo pericial que a parte autora 

possui sequela irreversível em razão de acidente sofrido em março de 

2016, que o incapacitam de forma parcial e definitiva, preenchendo, assim, 

os requisitos para concessão do beneficio de auxílio-acidente. No mais, 

vale ressaltar que, ao contrário da maioria dos outros benefícios 

concedidos pela Previdência Social, o auxílio-acidente tem natureza 

indenizatória, sendo o seu objetivo tentar recompensar, de alguma forma, 

o trabalhador que teve parte da sua capacidade laboral afetada. Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC, condenando o requerido a pagar à parte requerente o benefício de 

Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, §1º da lei 8213/91 e art. 104, §1º, 

do Decreto 3048/99, devido desde a cessação administrativa do benefício 

em 15/01/2017 (Num. 9177127), observada a prescrição quinquenal, bem 

como o desconto dos demais benefícios concedidos posteriormente a 

referida data, quando do cumprimento de sentença, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003071-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEIR PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003071-94.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE VALDEIR PEREIRA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Acidente ajuizada por JOSE VALDEIR 

PEREIRA GONÇALVES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-acidente em seu favor. Para tanto sustenta que sofreu acidente de 

trânsito em 27/09/2014, o qual resultou sequelas em decorrência de 

fratura no fêmur, tendo o mesmo recebido o beneficio de auxílio-doença 

administrativamente, o qual posteriormente foi cessado. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 
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inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela antecipada e 

determinada citação do requerido. O requerido apresentou contestação 

em num. 9320716 , aduzindo a ausência dos requisitos para concessão 

do benefício, tendo a parte autora impugnado, ratificando os pedidos 

iniciais 9606486 . Laudo pericial em Num. 14121530, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Trata-se, como visto linha atrás, de ação previdenciária 

em que o requerente JOSE VALDEIR PEREIRA GONÇALVES busca a 

condenação do requerido a promover o pagamento de auxílio-acidente, em 

seu favor. Com a perícia realizada, é desnecessária a produção de outras 

provas para a análise do mérito da lide, vez que a mesma define a 

enfermidade do requerente, assim, ressalvados os motivos do julgamento 

antecipado da lide, passo agora ao exame do mérito. Analisando todo o 

contexto probatório produzido nos autos, tenho que o requerente faz jus 

ao beneficio de auxílio-acidente, pois, de acordo com o laudo pericial de 

Num. 14121530, a parte autora apresenta sequela definitiva com 

encurtamento e hipotrofia muscular de membro inferior direito e 

deformidade de joelho direito em varo, o que lhe dificulta a marcha. Desta 

forma, resta demonstrada a limitação/redução que a lei considera como 

requisito para concessão de beneficio de auxílio-acidente. Neste sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE LESÃO. REDUÇÃO 

DA CAPACIDADE LABORATIVA, AINDA QUE MÍNIMA. DIREITO AO 

BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na 

linha da jurisprudência firmada nesta Corte, constatada a lesão, mesmo 

mínima, que implique redução da capacidade laboral, é devido o 

auxílio-acidente. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. 5ª T. Agravo 

Regimental n.° 2011/0269635-4, Rel: Min. LAURITA VAZ, DJ: 15/05/2012) 

Para se fazer jus ao benefício postulado não se faz necessário o 

cumprimento de período de carência (arts. 26, I e 86 da Lei nº 8.213/91), in 

verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente; (...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” Porém, para se ter direito ao percebimento de auxílio-acidente, se 

faz necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos, são eles: I) 

Qualidade de segurado. II) Incapacidade laboral parcial, mesmo que 

mínima. III) Definitividade desta incapacidade. Quanto ao cumprimento do 

primeiro requisito, tenho que é possível divisá-lo por diversos documentos, 

dentre eles o de nums. 8222126 e 8222132. Com relação aos demais 

requisitos é possível verificar através do laudo pericial que a parte autora 

possui sequela irreversível em razão de acidente sofrido em setembro de 

2014, que o incapacitam de forma parcial e definitiva, preenchendo, assim, 

os requisitos para concessão do beneficio de auxílio-acidente. No mais, 

vale ressaltar que, ao contrário da maioria dos outros benefícios 

concedidos pela Previdência Social, o auxílio-acidente tem natureza 

indenizatória, sendo o seu objetivo tentar recompensar, de alguma forma, 

o trabalhador que teve parte da sua capacidade laboral afetada. Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC, condenando o requerido a pagar à parte requerente o benefício de 

Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86, §1º da lei 8213/91 e art. 104, §1º, 

do Decreto 3048/99, devido desde a cessação administrativa do benefício 

em 30/05/2015 (Num. 8222132), observada a prescrição quinquenal, bem 

como o desconto dos demais benefícios concedidos posteriormente a 

referida data, quando do cumprimento de sentença, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001652-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001652-39.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 14501701 e 14501720, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002165-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002165-70.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROMILDO ROSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 10/01/2018 (Num. 12955500), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 
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arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002166-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002166-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 09/12/2017 (Num. 13826080), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002617-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA KOCZINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002617-80.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DILVA KOCZINSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 26/03/2018 (Num. 14413195), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 18/05/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001977-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VEDOY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 219 de 998



ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001977-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCI VEDOY DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 21/08/2017 (Num. 12799693), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/04/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002153-56.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLARICE ALVES GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 05/03/2018 (Num. 13827856), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/04/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CANDIDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004549-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEIVA CANDIDO GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 
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prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 18/06/2018 (Num. 14589650), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 07/08/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003055-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELINDO TREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003055-09.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELINDO TREIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 12/01/2018 (Num. 14701136), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/06/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003541-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003541-91.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA LEUDIANE OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida 

alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição 

das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do 

benefício se deu em 24/01/2018 (Num. 13947802), termo a quo do 

eventual benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 

02/07/18 não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. 

Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico 

ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 
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honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003467-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003467-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON FERREIRA BUENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 25/03/2018 (Num. 14981897), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 28/06/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002515-58.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO BEZERRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 09/01/2018 (Num. 13201058), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/05/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 
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aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003389-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY ZORZIN BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003389-43.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

GENY ZORZIN BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 11/03/2018 (Num. 15112662), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/07/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BERNARDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000899-48.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BENEDITA BERNARDO LOPES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Considerando a necessidade de realização de perícia 

para constatação da deficiência da parte autora, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo a Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002339-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002339-79.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TATIANE VIANA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 26/03/2018 (Num. 13064266), termo a quo do eventual 
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benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 07/05/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006489-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM COSTA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006489-40.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALENTIM COSTA MOTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 19/09/2017 (Num. 13410540), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/01/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001312-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA CAETANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001312-32.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JOCELIA CAETANO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 15061785, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL LEITE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000605-64.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: NATAL LEITE DE LIMA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado 

concordou com os valores apresentados pelo exequente em Num. 

14558885, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003567-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003567-60.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os cálculos apresentados pelo exequente em 
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Num. 13578370, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003586-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003586-66.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado concordou com os cálculos apresentados pelo exequente em 

Num. 14958867, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002513-88.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GENIVAL BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 02/04/2018 (Num. 14410543), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 14/05/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003348-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FREITAG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003348-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CECILIA FREITAG RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 16/02/2018 (Num. 14701547), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/06/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 
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477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003947-15.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FLAVIO CORDEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 06/01/2016 (Num. 14221734), termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 17/07/18 não 

há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção 

de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003071-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INES CESCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003071-31.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: INES CESCON EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado concordou 

com os valores apresentados pelo exequente em Num. 12940427, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 2397-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GUARDIÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115414 Nr: 6667-11.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALTINA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105212 Nr: 8288-77.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126780 Nr: 3469-29.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 52442 Nr: 2575-63.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ BOMBARDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113989 Nr: 5537-83.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA NASCIMENTO DOS SANTOS, JORGE LUIZ 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo 

requerido, haja vista que não existem verbas prescritas a serem 

reconhecidas.Visando comprovar a qualidade de dependência da autora 

para com o de cujus, designo o dia 11/02/2019 às 13h30min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes e 

seus procuradores.Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do 

NCPC cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele 

arroladas da audiência designada.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59415 Nr: 2713-93.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Vistos/BG.

Considerando o petitório de fls. 159, ante a não existência, neste caso, de 

valores excedentes a 60 salários mínimos, expeça-se ofício ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que proceda com o necessário para o 

cancelamento do precatório de fls. 156 a fim de que seja expedida a 

devida RPV.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129797 Nr: 5236-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que os cálculos da exequente foram realizados em 

dissonância com a sentença de fls. 86-87, ACOLHO PARCIALMENTE A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pelo INSS, a 

fim de determinar que a parte autora apresente novo cálculo, no prazo de 

15 dias, apenas com relação aos valores devidos à parte, devendo 

considerar que o benefício deveria ter sido recebido apenas até agosto de 

2017. Por outro lado, considerando que o executado concordou com os 

cálculos referente aos honorários advocatícios devidos ao procurador da 

parte exequente, desde já HOMOLOGO-OS, determinando que, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), seja expedido Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima. Condeno a parte exequente ao 

pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte 

executada, os quais fixo em R$ 140,00, nos termos do art. 85, do NCPC. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129095 Nr: 4817-82.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEDEIROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da defasagem 

defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o percentual 

devido, devendo as partes apresentar todos os documentos necessários 

à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no artigo 400, 

do NCPC.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, no 

prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. 

Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 

dias.Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 

dias (artigo 477 §1º do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 39257 Nr: 2151-89.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA DE FATIMA GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - 

OAB:10827, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos/BG.

Diante da informação de fls. 162, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste se possui interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, conclusos.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Vistos etc. Considerando a ausência transitória das testemunhas, 

designo o dia 03 de dezembro de 2018, às 13:20hs para inquirição das 

testemunhas EDEMAR POTRICH e DELCI POTRICH, devendo ser 

providenciada suas intimações. Comunique-se ao juízo deprecante. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 37209 Nr: 124-36.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO POSSOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Intime-se o patrono da parte autora, para regularizar sua representação 

nos autos, no prazo de 15 dias, bem como para requerer o que entender 

de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119482 Nr: 10462-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA DE FATIMA GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos/BG.

Diante da informação de fls. 43, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste se possui interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89867 Nr: 1486-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL SANTANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Em que pese o manifestado à fl. 163, verifico que houve a juntada de 

comprovante de pagamento do RPV às fls. 153-162, bem como expedição 

e assinatura de alvará de fl. 165.

Sendo assim, intime-se a patrona da parte autora para que se manifeste 

no prazo de 05 dias, informando se tem interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 180079 Nr: 9179-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ, CLAUDIOMAR 

CRESTANI, FRANCISCA ELIZABETH CONSOLI, LAURO JOSE CRESTANI, 

MARIA BERNARDETH CONSOLI MATSUMOTO, JAIRO KIPPER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 183312 Nr: 11131-73.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DEALMO REIS, ERICA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Trata-se de embargos de declaração, suscitando contradição na 

sentença retro, sob a alegação de que foram arbitrados honorários 

advocatícios nos termos do art. 85 do NCPC, no valor de R$ 3.000,00, 

estando este valor abaixo dos 10% previstos no referido artigo, bem como 

no artigo 85, §3º do mesmo códex, uma vez que o proveito econômico é 

de R$ 35.187,58.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e no mérito lhe dou provimento.

Isto porque, de fato, os honorários foram arbitrados em valor aquém do 

previsto no art. 85, § 3º do NCPC.

Conforme se depreende, o valor econômico obtido é o de R$ 35.187,58, 

valor do bloqueio judicial de fls. 57 dos autos de execução em apenso, 

razão pela qual, os honorários advocatícios de 10%, devem incidir sobre 

referido valor.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO, para 

modificar a sentença anteriormente proferida, no que tange aos 

honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor de R$ 

35.187,58, a saber: R$ 3.518,75, mantendo-a intacta em seus demais 

termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 118692 Nr: 9110-32.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI MARIA ZUCHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, se observa que a pretensão da exequente é justamente 

receber as diferenças não pagas pelo executado quando cessou o 

benefício indevidamente, bem como receber os valores referentes ao mês 

09/2014 e 10/2014, em que ficou indevidamente sem receber o benefício, 

uma vez que o benefício foi cessado em 22/08/2014 (sendo esta a data da 

DIB) e reativado em 18/11/2014. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA PELO INSS, homologando os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 153-155.Tenho como 

cabível a aplicação de honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 85 

do CPC, a serem pagos pela parte executada ao procurador da parte 

autora, ante a resistência no cumprimento de sentença, razão pela qual, 

fixo em R$ 240,00, a qual será acrescida ao débito principal.Após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 1650-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERCINDA DE FÁTIMA SOARES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

520-524, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010181-98.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MELO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010181-98.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: MELO COMERCIO DE 

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: IVANDRE 

GARCIA SALES Vistos etc. Considerando que houve a quitação do débito 

excutido, mediante penhora via Bacenjud e, ante a ausência de 

impugnação pela parte executada, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011000-64.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LEAL DE SOUZA PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

EDSON LEIMANN OAB - RS21238 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8011000-64.2014.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada para se 

manifestar sobre o cálculo do Contador Judicial aportado nos autos, no ID 

nº 15998302, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 13 de novembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006384-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DARLAN FOCHESATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1006384-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO 

DARLAN FOCHESATTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de ação de nulidade c/c repetição de indébito e pedido de 

tutela de urgência em caráter liminar, sob a arguição de que não incidiria 

ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria 

controvertida neste feito é objeto de afetação junto ao STJ no EREsp 

1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO, nos quais foi determinada 

a suspensão de todas as ações que versassem sobre o tema afetado, 

exatamente o caso dos autos. Posto isso, nos termos da decisão exarada 

no EREsp 1163020/RS, REsp 1692023/MT e 1699851/TO (TEMA 986), 

SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento da afetação 

pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da afetação, digam as 

partes em cinco dias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011779-58.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA M DA SILVA HENNIG - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 8011779-58.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe o nome dos sócios aos quais devem ser remetidas as 

citações, vez que no documento de ID. 14571284 informou apenas o 

endereço onde devem ser localizados, não especificando a qual pessoa o 

documento deve ser remetido. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2018. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010031-78.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que manifeste-se sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 14 de novembro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002305-75.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 05(dez) dias informar os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados, conforme 

sentença ID. 16234982. Sorriso/MT, 14 de Novembro de 2018 Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010195-48.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZIBETTI (EXEQUENTE)

ERONI ZIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA CANDIDO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010195-48.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

exequente(advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

indicando bens penhoráveis, tendo em vista a negativa da penhora online, 

conforme ID. 16164136/16345964, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 

14 de Novembro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente para se manifestar sobre o Depósito Judicial 

aportados nos autos, no ID nº 16385581, no prazo de 05 dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, IMPULSIONO 

estes autos a fim de intimar a parte executada, na forma do art. 513, §2º 

do CPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010464-53.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGENTINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte reclamante, para 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS EM DEZ DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VITORIO PILONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1005860-32.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 03 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 17:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 14 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011313-25.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO 30 DIAS DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA 

DE SORRISO/MT DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

VARZEA GRANDE/MT DADOS DE ORIGEM Nº DO PROCESSO: 

8011313-25.2014.8.11.0040 - PJE ESPÉCIE: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE EXEQUENTE: 

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 

11.219.317/0001-30 ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: SHEYLA 

MARA CORREA DE ALMEIDA PARTES DEVEDORAS E QUALIFICAÇÃO: 

EDEMILSON DE MIRANDA - ME - CNPJ: 11.870.282/0001-02, RUA 

FRANCISCO ALVES, N° QDA91, LT 17, COSTA VERDE - VARZEA 

GRANDE - MT, CEP: 78150-000). VALOR DO DÉBITO: R$ 2.678,27 (dois mil 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos). DADOS PARA 

O CUMPRIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E PENHORA DA 

PARTE DEVEDORA, certificando a hora, por todo o conteúdo do despacho 

abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que PAGUE, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 230 de 998



dentro de 03(TRÊS), O PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, NO VALOR 

ACIMA INDICADO. Ciente o EXECUTADO de que PODERÁ EMBARGAR, 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). Sendo que TRANSCORRIDO O PRAZO SEM 

PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar 

a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). No 

mais, consigno que se a penhora atingir bens gravados por penhor, 

hipoteca, anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, 

promessa de compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso 

especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora 

de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de 

coisa pertencente a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; 

ou tratando-se de penhora de bem indivisível, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; 

c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, 

inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou 

DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO 

EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação absoluta de 

bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. DESPACHO/DECISÃO: 

Cópia anexa. Sorriso/MT, 14 de novembro de 2018. ÉRICO DE ALMEIDA 

DUARTE Juiz de Direito CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do 

MM Juiz de direito deste Juizado Especial, Dr. Érico de Almeida Duarte. 

Escrivã(o) Sede do juízo e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro 

Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146907 Nr: 2442-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETIENIO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ETIENIO SOUZA 

DA SILVA em que, alegando “pontos sem amarração, obscuros, omissos 

e contraditórios” (sic) na decisão exarada nas fls. 139/145 dos autos, 

pugnou pela sua modificação, fls. 150/152.

Instado, o parquet manifestou pelo improvimento dos Embargos 

Declaratórios, uma vez que não restou demonstrada qualquer das 

alegadas irregularidades na decisão recorrida, fls. 157/173.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

PRIMEIRAMENTE, ATENTE O CARTÓRIO PARA O NOVO ENDEREÇO DO 

ACUSADO, FLS. 150.

Primeiramente, pondero que os embargos devem ser recebidos, visto que 

interpostos tempestivamente, fls. 153.

Mas devem ser improvidos. Explico.

 Os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo. Interpretação do art. 619 do CPP.

 Excepcionalmente, os embargos de declaração, podem reunir o predicado 

de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste 

evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não 

abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

conseqüência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção.

 Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

 O embargante alega, em primeiro, segundo e quinto lugar, que o Juízo 

denominou no título questão de ordem diversa da explanada logo após, 

tecendo considerações sobre uma preliminar não arguida pela parte ré.

 Quanto ao título da questão preliminar, houve simples erro material, vez 

que não se trata de análise da “Arguição de Ilegalidade da prova obtida 

mediante a violação de domicílio” (como lá constou), em sim da “Inépcia da 

denúncia”, matéria esta trazida SIM pela Defesa de maneira ampla às fls. 

97/99, preliminarmente nos memoriais finais.

 O fato de não ter constado da denúncia o local exato da Avenida 

Blumenau não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, tendo a 

própria defesa concordado que a citada avenida atravessa TODO o 

perímetro urbano da cidade (fls. 98, 3º §), local, portanto, habitado.

 Diante do exposto acima, sem pertinência também a terceira e oitava 

matérias trazida nos embargos, por consequência.

 Quanto à quarta, a sentença foi clara ao NÃO acolher a tese da defesa 

de entender como nulo um interrogatório policial realizado sem a presença 

de advogado.

 Quanto ao sexto ponto, o acusado realmente permaneceu em silêncio em 

juízo, mas sua condenação decorreu da análise conjunta de todos os 

documentos e meios de prova utilizados na ação penal.

 E finalmente quanto à sétima questão, não houve efetivamente oitiva de 

testemunha visual, e sim dos policiais, ambos contando versão uníssona 

dos fartos, inclusive a confissão do acusado, que foi detido portando 

arma de fogo de uso permitido.

Assim, vale-se o acusado do recurso dos embargos declaratórios com o 

fito maior de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma 

satisfatória pela sentença de fls. 139/145 dos autos, devendo promover o 

reexame da matéria da forma adequada.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de 

que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua 

plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de 

provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável 

empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se 

encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada 

utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio 

STF, cuja ementa transcrevo ‘ipsis litteris’:

“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, 

obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF). 

Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o 

desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se prestam, 

porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator: Min. Sydney 

Sanches).

“(…) A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. - Os embargos de declaração, quando regularmente 

utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, 

eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos 

declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte 

recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de 

obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de 

infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, 

com evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que 

se acha especificamente vocacionada essa modalidade de recurso. 

Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. Celso de Mello).

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial do requerido centralizou-se na reavaliação da 

matéria submetida a apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer 

omissão/contrariedade na sentença de fls. 139/145 dos autos, entendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

 Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado nas fls. 
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139/145 dos autos.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196814 Nr: 7880-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS KURZ OTTONI, RAFAEL 

PAIXÃO, MAURO CÉSAR MOREIRA MENDES, FERNANDO SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, Dineia de Souza Costa - OAB:21272, 

MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 INTIMAR OS NOBRES ADVOGADOS DRS. DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH, E DRA. DINEIA DE SOUZA COSTA, PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTEM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS NOS PRESENTES AUTOS EM 

FACE DE SEUS CLIENTES MARCOS, RAFAEL, MAURO E FERNANDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 . Destarte, tendo em vista que a renúncia comunicada não comprova o 

cumprimento do disposto no referido artigo do estatuto processual, 

intimem-se os advogados, ora requerentes, para que comprovem o exato 

cumprimento do que disciplina o artigo 112 do CPC/2015, bem como para 

que comprovem se os advogados substabelecidos também estão incluídos 

na renúncia comunicada à parte. Cumpra-se. Brasília (DF), 08 de maio de 

2018. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator.Neste sentido, 

deixo de receber a renúncia de fl. 275.Intimem-se os advogados de fls. 

275, para no prazo legal, apresentar a notificação do réu acerca da 

renúncia, ficando ainda responsável pela defesa do mesmo pelo prazo 

legal, DEVENDO, portanto, cumprir o despacho de fl. 274.Após, façam-se 

os autos conclusos com urgência.Às providências, cumpra-se. 

Sorriso-MT, em 13 de novembro de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro 

ManoJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106636 Nr: 9615-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAECON(MAICON) JAMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO BONA JUNIOR - 

OAB:56262

 Processo: 9615-91.2012.811.0040 (código 106636)

VISTOS/MV

Destarte, considerando que o presente feito fora declinado para esta vara 

por motivo de foro intimo, e para que haja continuidade no feito, para a 

oitiva das partes, designo oralidade para o dia 02/04/2019, às 15:00 horas.

Sem prejuízo do acima exposto, defiro pedido da DPE de fls. 212/213, para 

tanto, intime-se a defesa técnica para que continuidade ao feito, sob pena 

de abandono.

Caso certificada a renúncia desde já determina a intimação pessoal do 

acusado para que, no prazo de 10 dias, constitua outro advogado de sua 

confiança, para que se habilite nos autos e dê continuidade nos autos ou 

manifeste se deseja ser representado pela Defensoria Pública do Estado 

e, caso não o fazendo, o que deverá ser certificado também, fica 

advertido o réu que será nomeado advogado dativo para tanto, pago pelo 

Estado.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 12 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177420 Nr: 7481-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE SORRISO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WALCHAK NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVA - 

OAB:11.284-A, Silvio Borges - OAB:19.374

 .Ex positis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do réu JOÃO WALCHAK NETTO.Intime 

todos.Ciência pessoal ao membro do Ministério Público e DPE.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 08 

de novembro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 201575 Nr: 10487-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN KARINE BELATATI ASSUNÇÃO, 

LORAINE ALEANDRA OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AUGUSTADA CRUZ 

SILVA - OAB:25872

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

acerca da decisão de fls. 81/82: (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido de relaxamento da prisão em flagrante, como também deixo de 

acolher o pedido tomado como revogação da prisão preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 201575 Nr: 10487-96.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN KARINE BELATATI ASSUNÇÃO, 

LORAINE ALEANDRA OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA AUGUSTADA CRUZ 

SILVA - OAB:25872

 Proc. n.10487-96.2018.811.0040 (201575).

Vistos etc.

Cuida-se da análise do pedido de relaxamento de prisão formulado em 

favor de Loraine Aleandra Oliveira Dias (fls.55/65), aduzindo, em suma, 

que os requisitos da prisão em flagrante, bem como, da prisão cautelar 

não estão presentes, pois não há indícios de autoria suficientes contra a 

mesma.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls.68/80).

É o relatório. Decido.

No que tange aos argumentos relativos a ausência do estado de 

flagrância, consoante dispõe o art.302, do CPP, anoto que com a 

decretação da prisão preventiva, há mudança de título em relação ao 

ergástulo, de sorte que a discussão atinente ao flagrante delito deve 

restar superada, nos termos do enunciado n.27 , da Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Para corroborar a tese, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM 

PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO CONSTRITIVO – 

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – WRIT PREJUDICADO. A 

decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, diante da 

presença dos seus requisitos autorizadores, constitui novo título a 

embasar a custódia, restando prejudicadas as alegações atinentes a 

eventuais ilegalidades na prisão em flagrante. Precedentes. In casu, após 

a impetração da ordem, a autoridade apontada como coatora homologou o 
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flagrante, convertendo a prisão em preventiva, diante da presença de 

seus requisitos autorizadores. Tal procedimento, devidamente 

fundamentado, constitui novo título constritivo, restando superado, 

portanto, o alegado excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão. 

Ordem de Habeas Corpus prejudicada. (TJ-AM 40033472920168040000 

AM 4003347-29.2016.8.04.0000, Relator: João Mauro Bessa, Data de 

Julgamento: 30/10/2016, Primeira Câmara Criminal) – grifamos.

Com efeito, a título de argumentação, anoto que as testemunhas policiais 

relataram nos autos que a ora requerente, ao ser abordada pelos mesmos 

logo após a prática do crime em voga, agiu com nervosismo e entrou em 

contradição, chegando a confessar, mesmo que de modo informal, que 

sua função na perpetração do delito de extrema gravidade em concreto 

era a de “olheira”, ou seja, tinha a incumbência de avisar quando a vítima 

estivesse indo para casa ou quando a viatura da polícia fosse acionada 

no endereço do fato. Além, declararam que Loraine disse que conversava 

via aplicativo wattsaap com os outros comparsas na ação criminosa, e 

também por chamadas restritas, sendo que fora ela quem indicou a 

participação de outra indiciada, a Karen, na empreitada criminosa, 

inclusive indicando sua localização.

Assim, calha vincar que a ora requerente não é acusada da prática do 

núcleo do tipo penal, mas de participação, sendo que os depoimentos 

referidos, em sede de cognição sumária, são suficientes para a 

demonstração de indícios de autoria.

Por outro lado, no que se fere aos documentos juntados (fls.66/67), por 

certo não demonstram que Loraine se encontrava dentro do veículo no 

momento da fotografia, ou que fora ela quem pagou o bilhete do pedágio.

Há portanto indícios suficientes de autoria em relação ao crime em 

questão, bem como argumento que estavam presentes os requisitos da 

prisão em flagrante, como também para a decretação da prisão preventiva 

pelos fundamentos aqui expostos, e por aqueles alinhavados na decisão 

que a decretou.

Nessa toada de ideias, cediço que a decisão judicial que decreta prisão 

preventiva rege-se pelo princípio geral rebus sic stantibus (locução latina 

que pode ser traduzida como "estando assim as coisas"), o que significa 

que pode ser revogada e decretada novamente, tantas vezes quanto for 

necessário, de acordo com a situação fática apresentada.

Conforme artigo 316 do Código de Processo Penal, “o juiz poderá revogar 

a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem”.

No caso em voga, a prisão preventiva fora decretada, em epítome, para a 

garantia da ordem pública.

 Com efeito, no que tange ao fundamento da ordem pública, de fato, a 

acusação é grave, mas aqui, calha vincar, os indícios de autoria restaram 

suficientes, em um juízo de cognição sumária, importante salientar e, de 

qualquer modo, devem ser analisados tão somente como um dos 

pressupostos da segregação provisória, não em perspectiva de mérito, 

como eventual punição antecipada, até porque mesmo em caso de 

eventual condenação o regime inicial de cumprimento de pena privativa de 

liberdade pode ser diverso do fechado, e justamente por isso não há que 

se falar em afronta ao princípio da homogeneidade.

 Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a defesa técnica da autuada 

apresentou novos documentos, mas tais não podem ser considerados 

como um fato novo capaz de alterar o cenário fático-processual 

informador da decisão de decretação da constrição cautelar, de maneira 

que o pedido de concessão de liberdade provisória, que tomo como 

revogação de prisão preventiva, não deve ser acolhido.

 No mais, repito, havendo novo título para a segregação da indiciada, a 

prisão cautelar, questões relativas ao flagrante restam superadas, sem 

embargo de menção ao fato de que se entendeu que os requisitos da 

prisão em flagrante se encontravam preenchidos no momento da sua 

efetivação.

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em 

flagrante, como também deixo de acolher o pedido tomado como 

revogação da prisão preventiva.

Dê-se ciência ao MPE. Intime-se a defesa técnica.

De Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197444 Nr: 8178-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Para a oitiva da testemunha faltante e interrogatório do réu desgino 

audiencia de continuação para o dia 14/11/2018 às 16:30 horas.

3- Na forma do artigo 40 do CPP, encaminhe à PJC via digital da oitiva da 

testemunha LEANDRO DAS CHAGAS ALVES, para instauração de IP, com 

vistas a apurar adequação típica direta do artigo 33 da Lei de tráfico.

 4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se 

com celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 10:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 193512 Nr: 6066-63.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/O

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO do procurador 

do réu a fim de, no prazo legal, proceder a assinatura na petição de fls. 

123/124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145497 Nr: 1697-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGF(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, na pessoa do seu representante legal 

acerca da audiência que se realizará no dia 20/02/2019, com início às 

14:00h, no fórum desta comarca.

 Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 6564-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 
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20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Vistas ao MPE.

4- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187313 Nr: 2500-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 2500-09.811.0040 Código 187313 VISTOS/MV. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09/05/2019 às 14:00 horas. Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124947 Nr: 2353-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MARQUES FELICIO, GERALDO VELOSO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FELICIO JOSE DOS SANTOS - OAB:3375, MAYARA 

TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - OAB:18157

 Processo: 2353-85.2015.811.0040 (Código 124947) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/05/2019 às 

14:30 horas. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Publique-se tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 12 

de novembro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 077/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO que a servidora Elenice de Lima Soares, matrícula 6021, 

Gestora Judiciária Substituta da 5ª Vara Cível desta comarca estará em 

usufruto de 20 (vinte) dias de férias relativo ao exercício de 2017, no 

período de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2019 ;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora SHEILA RODRIGUES CARDOSO DETOFFOL, 

Técnica Judiciária, matrícula nº 4460, lotada na 5ª Vara Cível desta 

comarca, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta, no 

período de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2019, durante a ausência 

do titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A
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 Posto isso, conforme intepretação dos artigos 513, 771 e 485, inciso VI, 

do CPC, JULGO EXTINTO o pleito executivo por inadequação da via 

eleita.No mais, acerca do pedido de cumprimento da decisão de fls. 

811/813, mormente o item “II”, como formulado às fls. 938/940, CERTIFIQUE 

a Secretaria de Vara se, sob tal decisão, pende algum recurso com efeito 

suspensivo. Caso não penda, CUMPRA-SE a aludida decisão, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT Nº 6177, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

PROMOVA-SE a juntada dos documentos de fls. 1.371/1.417 (carta 

precatória) aos autos a que fazem referência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137626 Nr: 8001-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLOR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO CARLOS CRISTIANO, 

LUZIA LEOPOLDO CHRISTIANO, SILVANA MARIA CHRISTIANO MOYA, 

SUELI LUIZA CHRISTIANO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que tange à citação da demandada Luzia Leopoldo Christiano, restou 

infrutífera, sendo que o Sr. Oficial de Justiça fora informado “pelo seu filho 

Sr. Antonio que a requerida encontra-se na cidade de Cuiabá, a 

tratamento de saúde, estaria em tratamento médico em Cuiabá/MT, não 

sabendo informar corretamente a data do seu retorno” (certidão de fl. 

127-verso). Logo, a ausência é momentânea.

No mais, em análise à certidão de óbito de fl. 45, é visto que quem 

compareceu ao cartório para lavrar a certidão de óbito foi o Sr. Sebastião 

Carlos Christiano. Em consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD 

INFOJUD e SIEL restou confirmado que este é um dos herdeiros do “de 

cujus”.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) CITE-SE a demandada Luzia Leopoldo Christiano no endereço de fl. 122, 

sendo que, sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por 

hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça, ainda, questionar a citanda acerca da qualificação e 

endereço dos demais herdeiros do falecido João Carlos Cristiano;

II-) PROMOVA-SE a citação pessoal do herdeiro Sebastião Carlos 

Christiano nos endereços: (a) Avenida Hitler Sansão, n. 1, Juína/MT, CEP 

78.320-000; (b) Rua das Dálias, n. 220, Módulo 04, Juína/MT, CEP 

78.320-000; e (c) Rua das Dálias, n. 198, Módulo 04, Juína/MT, CEP 

78.320-000, devendo o Sr. Oficial de Justiça, ainda, questionar o citando 

acerca da qualificação e endereço dos demais herdeiros do falecido João 

Carlos Cristiano.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283603 Nr: 11957-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA MARIA DA SILVA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE 

TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMERI AP. REDIVO VIEIRA 

- OAB:24785

 O Município de Tangará da Serra/MT, como se vê à fl. 86, pretende a sua 

habilitação nos autos, haja vista a existência de “direito público municipal 

de coletivo”.No caso em apreço, tratando-se de litígio envolvendo 

interesse do poder público municipal, verifica-se que a competência para 

analisar a presente demanda é da Quarta Vara Cível desta Comarca, 

consoante disposição do Provimento n. 012/2010/CM.A 

propósito:“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - DECLINA 

DA COMPETÊNCIA PARA ANALISAR AÇÃO EM QUE FIGURA COMO 

PARTE AUTARQUIA FEDERAL (INSS) - REMESSA DOS AUTOS PARA 

VARA DE FEITOS GERAIS - CONFLITO INSTAURADO - INTERPRETAÇÃO 

DO PROVIMENTO Nº 10/2003/CM QUE ESTABELECE A COMPETÊNCIA DAS 

VARAS ESPECIALIZADAS - EQUÍVOCO - CONFLITO PROCEDENTE - FIXA 

A COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. É da competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública, as ações em que versarem como 

parte as autarquias federais, estaduais ou municipais, ante o juízo 

privativo que lhes compete. Equivocada a interpretação atribuída pela juíza 

suscitada, quanto aos termos do Provimento nº 10/2003/CM, que 

estabelece a competência das 1ª e 2ª Varas Especializadas da Comarca 

de Rondonópolis-MT, ao restringir a sua aplicação à União, Estados e 

Municípios, excluindo, da sua incidência as autarquias”. (CC 31551/2005, 

DES. EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2005, Publicado no 

DJE 01/12/2005) (negrito nosso) Logo, considerando que a Quarta Vara 

Cível desta Comarca é competente para “processar e julgar os feitos que 

envolvem interesses das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal”, 

DECLINO da competência em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, 

determinando a remessa deste feito para o referido Juízo.Considerando o 

conteúdo da vertente decisão, CANCELO a audiência 

designada.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256955 Nr: 22227-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA PAZ CABRAL - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMEXAGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORTEZ TORRES 

CASTELO BRANCO - OAB:78159/PR

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por E. DA PAZ CABRAL - ME em face 

COMEXAGRO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora promovido o bloqueio do valor executado nos 

autos, como se vê à fl. 101.

Depois, as partes informaram a composição amigável da lide, pugnando 

pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 103/103-verso).

Instado pelo Juízo, a parte executada ratificou os termos do acordo (fl. 

113).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 103/103-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 103/103-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTA a vertente execução, na forma do artigo 924, inciso II, 

c/c o art. 925, ambos do CPC.
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Custas e honorários conforme acordado.

Conforme o acordo ora homologado, CONVERTO o bloqueio de fl. 101 em 

penhora, sem necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a 

seguir juntados.

No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor bloqueado, conforme acordado.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270049 Nr: 1101-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290102 Nr: 17122-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES, L. R. DE 

MELLO & CIA LTDA, LUCIANO MIGUEL MARCON, PAULO EDUARDO 

SANCHES ROSA RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 70 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 367,70 

(Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290847 Nr: 17687-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMORVAN DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 34/35 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.028,72 

(Um Mil Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161460 Nr: 12094-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIELI TOZI, ALCEU TOZI, 

ALAIDES DE MAGALHAES TOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016/CNGC e à decisão de fls. 169, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Carazinho, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231425 Nr: 20137-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA COMÉRCIO DE GÁS EÁGUA 

MINERAL LTDA-ME, CLEITON FABIO DE OLIVEIRA, MARIA IODONETE DE 

OLIVEIRA, LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157703 Nr: 6297-21.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fl. 250 foi devolvida pelo Correio com 

informação de que “mudou-se” (fl. 255). Certifico, ainda, que a carta 

precatória foi devolvida da comarca de Carmo do Rio Verde/GO com 

certidão negativa do Oficial de Justiça à fl. 257-verso. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO SUL INVEST - SUL INVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO - MULTISETORIAL, PAULISTA 

BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
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ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 90 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 92), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285925 Nr: 13797-65.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS, VALDEIR 

APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.688, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312, 

JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 24/25 foram devolvidas 

pelo Correio com informação de que “mudou-se” (fls. 26/27), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, Renata Barcaro - OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Rio Verde de Mato 

Grosso/MS e a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 66-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

cinco dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218876 Nr: 9011-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fl. 88 foi devolvida pelo Correio com 

informação de “Não Proc.” (fl. 89), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132435 Nr: 2295-76.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DRAGO FLORIANO, BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, SALATIEL DRAGO 

FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 263 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 267), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, informando endereço 

atualizado do autor Salatiel Drago Floriano para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1203 Nr: 74-87.1992.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE PAIVA SCHAEDLER, FÁTIMA ABRAHÃO 

PASQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALVA DA CRUZ GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - 

OAB:3437/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265687 Nr: 28954-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 18, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da resposta de Ofício da Caixa Economica Federal de 

fls. 24/25, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a liminar para o arresto de 10.927,34 arrobas de 

pluma de algodão, colhidas preferencialmente no imóvel litigioso, sendo 
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que, se ainda não beneficiado, deverá alcançar os fardões necessários 

para tanto. O Oficial de Justiça deverá diligenciar no imóvel rural e 

armazéns/estabelecimentos da região no sentido de localizar o produto em 

questão.Caso encontre fardões no imóvel rural, deverá diligenciar para 

que, às custas da parte demandada, sejam beneficiados e convertidos 

nas arrobas de plumas de algodão necessárias para cumprir a vertente 

decisão.É preciso deixar registrado que a prioridade é apreensão no 

próprio imóvel litigioso e, se não localizado, deverá, então, diligenciar nos 

armazéns/estabelecimentos a procura do produto que lá esteja estocado. 

O Sr. Oficial de Justiça deverá depositar o produto em armazém ou 

armazéns da região (se necessário, em mais de um), zelando pela 

idoneidade do estabelecimento e capacidade de armazenamento.Ainda, o 

Oficial de Justiça deverá comunicar o armazém de que o produto lá 

estocado não poderá ter qualquer destino sem expressa autorização 

judicial, bem como que lá se encontra às expensas da parte autora.Sem 

prejuízo das providências anteriores, OFICIE-SE ao Juízo Recuperacional, 

encaminhando cópia da vertente decisão para que, no âmbito da sua 

competência, chancele ou não a tutela de urgência ora deferida. Caso o 

Juízo Recuperacional decida pela revogação do arresto, diante da 

essencialidade para a recuperação judicial, independentemente de 

qualquer despacho deste Juízo, a respectiva ordem deverá ser 

imediatamente cumprida.CITE-SE a parte requerida, nos termos do artigo 

306 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir.Vale destacar que, conforme o 

artigo 308 do CPC, uma vez efetivada a tutela cautelar, o pedido principal 

deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias.Com a apresentação 

do pedido principal, CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC, impulsiono 

os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC e à decisão 

de fls. 54/54-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor 

de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora 

para que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória para 

citação dos requeridos a ser distribuída na comarca de Sapezal, devendo, 

na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição devidamente 

recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280680 Nr: 9514-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 113, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte embargante para, no prazo de quinze dias, 

promover o depósito da primeira parcela das custas e taxa judicial, nos 

termos do cálcul de fl. 117, além do valor atinente às custas de 

distribuição e contadoria, sendo que deverá promover o pagamento das 

demais com incidência de correção monetária, na forma do artigo 468, § 

7º, da CNGC-Foro Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124019 Nr: 3022-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ROBERTA BASSO CANALE - 

OAB:47034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERRARIO 

HONORIO - OAB:115461/SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

188-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do 

feito, oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, promovendo o decote do valor já penhorado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153929 Nr: 2570-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 

09268250000424, Inscrição Estadual: 13.366.471-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 
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consistente no pagamento do débito no valor de R$ 7.290,46 (Sete mil e 

duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: "A parte requerente vem propor a Ação Monitória contra 

RMA Agropecuária Ltda. A requerida se conveniou com a requerente pelo 

plano Uniplus Vale Empresarial, contratando-a em 01/07/2010, conforme 

contrato firmado entre as partes. A requerida não honrou com as 

mensalidades, estando inadimplente. Assim, a parte requerente apresenta 

a presente ação com fito de constituir como título executivo o crédito que 

possui junto à requerida. Requer então, a citação da parte requerida para 

pagamento do débito que perfaz o valor de R$ 7.290,46 (Sete mil, 

duzentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias ou apresentar Embargos. O valor da causa à época do 

ajuizamento constava em R$ 7.290,46. 21/03/2013."

Despacho/Decisão: Vistos.Em que pese o pleito de fl. 177, a verdade é 

que, conforme o ato judicial de fl. 160, as fontes de consulta já 

diligenciadas suprem o disposto no artigo 256, § 3º, do CPC.Logo, 

INDEFIRO o pleito de fl. 177.Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.Caso requeira a 

citação por edital, considerando que foram inexitosas as diligências para 

localização da parte demandada, conforme se colhe dos autos, desde já 

DEFIRO o pleito.Assim, nessa hipótese, CITE-SE por edital, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.Após a 

citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214961 Nr: 5989-77.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Marcos Jesus 

Martins de Almeida. Saem as partes intimadas para apresentarem as 

RAZÕES FINAIS no prazo sucessivo de 15 dias, a começar pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1293-81.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DE SOUZA, ERLI DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA, WALTEMIR CLOVIS 

PICCOLI, PICCOLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Em relação à pesquisa Infojud, não se localizou patrimônio. Já no que se 

refere à pesquisa Renajud, o único veículo encontrado já possui anotação 

de penhora/circulação oriunda da vertente demanda, como se extrai dos 

documentos a seguir juntados.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209621 Nr: 1815-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO 

- OAB:OAB/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0

 istos. Uma vez que restou inexitosa a composição amigável, bem como as 

partes não solicitaram suspensão do trâmite processual, CONCLUSOS 

para saneamento ou prolação de sentença, sem prejuízo de as partes, a 

todo tempo, apresentarem para homologação eventual acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 
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OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC e à decisão 

de fls. 83/93, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem as cartas precatórias a serem 

distribuídas nas comarcas de Campo Novo do Parecis e Rondonópolis, 

devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119106 Nr: 9023-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dos embargantes.Por consequência lógica, 

INDEFIRO o pleito para a nomeação de perito contábil, mesmo porque se 

trata apenas de atualização do valor executado.Diante da manifestação da 

parte exequente no sentido de que pretende dar continuidade nos atos 

executórios, CUMPRAM-SE os demais itens do respectivo 

“decisum”.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232311 Nr: 21346-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. COUTO, ANGELO FRANCISCO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, tal pesquisa restou 

inexitosa.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, mormente sobre o resultado da 

pesquisa pelo sistema “Infojud”, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 10463-67.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, não se depara com informação 

acerca da distribuição das cartas precatórias de fls. 172/175. Logo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar nos autos 

a distribuição das aludidas missivas.

No caso de inercia, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno 

advogado constituído, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

No mais, diante do conteúdo da certidão de fl. 204-verso, a Secretaria de 

Vara também deverá buscar o endereço atualizado pelo telefone 

(65.99614.8883), de tudo certificado.

Em havendo indicação de endereço diverso daqueles constantes dos 

autos, sem prejuízo de nova determinação deste Juízo, CITE-SE no aludido 

endereço.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA, uma vez se trata de feito incluso na META 2 

do CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281635 Nr: 10345-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o alegado de fl. 31, a verdade é que o executado não fora 

encontrado e, por isso, não fora possível a sua citação. Afinal, consoante 

dispõe o artigo 242 do CPC, "A citação será pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do 

executado ou do interessado."

Logo, diante da notícia de que o executado se encontra preso em 

Arenápolis/MT, DEPREQUE-SE a sua citação pessoal.

No mais, NOMEIO a digna DPE, na forma do artigo 72, inciso II e parágrafo 

único, do CPC, como curadora especial.

Logo, uma vez paperfeiçoada a citação pessoal, ENCAMINHEM-SE os 

autos à DPE para apresentação de defesa no prazo legal.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63493 Nr: 5010-33.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II-CNGC e diante do 

Laudo complementar de fls. 518/528, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados das partes 

para que se manifestem nos autos acerca do referido laudo, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 257-14.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pleito de fl. 213, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o endereço da "B3 (atual denominação da 

bolsa de valores)".

Após, com o endereço, OFICIE-SE à B3, como requerido, para que, no 

prazo de 15 dias, indique a existência de ativos financeiros em nome da 

executada e, acaso existente, deverá, na mesma oportunidade, 

PROMOVER a penhora dos aludidos valores, comprovando nos autos o 

cumprimento da ordem judicial.

Em sendo frutífera a aludida diligência, com a penhora de ativos 

financeiros, INTIMEM-SE as partes acerca da aludida penhora.

Em sendo infrutífera, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 
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dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169229 Nr: 10111-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Como requerido à fl. 181, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

30 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida.

Após, CUMPRA-SE o item III do ato judicial de fl. 142-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das certidões negativas dos Oficiais de Justiça de fls. 47, 

63-verso, 65 e fl. 67, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento 

nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los 

ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 9022-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RAFAEL WILLIAN BATISTA - OAB:19793/O

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dos embargantes.Por consequência lógica, 

INDEFIRO o pleito para a nomeação de perito contábil, mesmo porque se 

trata apenas de atualização do valor executado.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186151 Nr: 3665-51.2015.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY COUTO DE OLIVEIRA, 

REGINALDO STEFANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 7.967, BEATRIZ AGNES - OAB:OAB/GO 17.378, DOUGLAS 

LOPES LEÃO - OAB:OAB/GO 13.950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:OAB/GO 12.873

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida a fim de complementar a 

decisão de fls. 154/154-verso com os seguintes pontos:I-) RECEBO a 

reconvenção apenas para apurar e declarar a origem da assinatura 

aposta no documento litigioso. II-) INTIME-SE a parte autora para juntar 

cópia dos livros de registro dos empregados nos seus estabelecimentos 

de Tangará da Serra-MT e Campo Novo do Parecis-MT apenas nos meses 

de abril de 2005 (mês que consta do documento de fl. 116) e outubro de 

2005 (mês que a parte demandada afirma que recebeu o recibo – fl. 91), o 

que já será suficiente para atender ao pleito incrustado no item “d”, bem 

como para apresentar o contrato de trabalho, cópia da CTPS, se tiver, e 

dos documentos referentes à rescisão do contrato de trabalho do Sr. 

Vilson Pinheiro, o que será suficiente para atender ao pleito contido no 

item “e”.III-) Com a apresentação dos documentos, INTIME-SE o Sr. Perito 

para confrontar a assinatura constante do documento de fl. 116 com as 

assinaturas dos empregados, facultando ao perito solicitar qualquer outro 

documento das partes e promover qualquer outra diligência para cumprir o 

seu mister.IV-) No mais, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 

15 dias, querendo, manifestar sobre os aludidos documentos, deixando 

claro que qualquer insuficiência acerca da lista de registro dos 

empregados e respectiva confrontação deverá ser dirimida diretamente 

pelo perito.V-) INDEFIRO o pedido incrustado no item “f” de fl. 109 porque 

já levado a efeito. VI) Uma vez que fora recebida a reconvenção, 

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, recolher as 

custas e taxa judiciária, na forma do artigo 1.028, § 6º, da CNGC, sob 

pena de extinção do pedido reconvencional. Vale dizer, desde já, que, se 

permanecer inerte, o pleito reconvencional será extinto sem a 

necessidade de intimação pessoal. No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 

154/154-verso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106622 Nr: 5308-88.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dos embargantes.Por consequência lógica, 

INDEFIRO o pleito para a nomeação de perito contábil, mesmo porque se 

trata apenas de atualização do valor executado.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154371 Nr: 3004-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE 

APARECIDA GUEDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Logo, como não há qualquer impugnação quanto ao cálculo, uma vez que 

a parte exequente manifestou expressa concordância (fl. 224), 

HOMOLOGO o cálculo da dívida de fls. 220/221.Passo seguinte, como 

requerido, DETERMINO que seja realizada a alienação do bem penhorado, 

observando as seguintes balizas:(...)EXPEÇA-SE o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124259 Nr: 3259-06.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDUARDO 

UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 
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OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 532, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada, na forma do artigo 523 do CPC, 

pelo digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%, observando que, na forma do 

artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127123 Nr: 6053-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE, MARTHA ROCHA DE 

CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme requerido, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, se for o caso, com a 

inclusão da multa acima fixada.

No ponto, é preciso deixar expressamente consignado que a inclusão da 

multa somente se dará se for frutífera a intimação dos executados. Afinal, 

como se extrai dos autos, os aludidos executados foram citados por 

edital.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119101 Nr: 9018-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE 

RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.No mais, DEFIRO o 

prazo de 15 dias para a apresentação do cálculo da dívida, como 

requerido pela parte exequente à fl. 525.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 4725-40.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/RJ: 134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Dessa feita, INDEFIRO o pleito de fl. 469.Firmada essa premissa, a 

pretensão da parte exequente de se utilizar dos atos expropriatórios 

lançados na Carta Precatória n. 305-89.2016.811.0050 encontra coro, isto 

sim, no concurso singular de credores, na forma dos artigos 908 e 909, 

ambos do CPC, de sorte que o pleito deve ser formulado nos autos onde 

haverá a expropriação, sem necessidade de qualquer postura deste 

Juízo. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves:(...)Logo, 

bastará ao exequente formular o pleito de quitação de sua dívida nos 

autos onde ocorrerá a expropriação, para que, sopesando as ordens de 

preferência, se dê o pagamento. Nestes autos, no entanto, é preciso 

aperfeiçoar a penhora sobre o imóvel, até mesmo para que seja possível a 

habilitação do crédito no respectivo feito.Dessa feita, LAVRE-SE o termo 

de penhora do imóvel indicado na Matrícula n. 415 do CRI de Campo Novo 

dos Parecis/MT (fls. 480-verso/482-verso), na proporção de 6.976 ha, 

como indicado expressamente à fl. 480-verso, INTIMANDO-SE as partes, 

sendo certo que, como haverá aproveitamento de execução que tramita 

em outros autos, a questão do depositário será aquela decidida nos 

respectivos autos. PROMOVA-SE, ainda, a Secretaria de Vara as 

comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, 

além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, se for o caso.Por conduto 

do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte exequente a 

averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva 

certidão.Dentro desse quadrante, uma vez aperfeiçoada a penhora, será 

aguardada a sorte da execução que diz respeito à Carta Precatória n. 

305-89.2016.811.0050, sendo que o exequente deverá habilitar o seu 

crédito na aludida execução, independentemente de qualquer outra 

providência deste Juízo.(...)INTIME-SE a parte executada para, no prazo 

de 15 dias, manifestar acerca do cálculo da dívida (fls. 473/475-verso), 

valendo o silêncio como concordância.Em havendo concordância 

expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo de fls. 473/475-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215908 Nr: 6664-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA ROSA PELIZZA VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 20363 Nr: 3719-71.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 10M GROUP PARTIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOL BRANCA LTDA, ALFREDO PLINIO 

GREIPEL, IVONE PINHEIRO GREIPEL, ESTEVAM RAFAEL HRUSCHKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:OAB/MT 11.371, Rafael Neves de Almeida Prado - OAB:212418, 

ROBERTO ADATI - OAB:OAB/SP 295.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, Marcello de Souza Taques - OAB:32258/PR, Wilson 

Mafra Meiler Filho - OAB:19787/PR

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 2.792, bem como que a correspondência 

fora recebida por terceira, como se vê à fl. 2.791-verso, INTIME-SE o 

depositário judicial Aroldo Vander Teixeira da Silva, nos termos do ato 

judicial de fl. 2.785, por Oficial de Justiça, sob pena de multa no importe de 

R$ 10.000,00, conforme o artigo 380, inciso I, parágrafo único, do CPC.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se intimada, na forma do artigo 

485, § 1º do CPC, a parte exequente manifestou nos autos.

Por fim, CONCLUSOS.
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INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140 Nr: 392-65.1995.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planta Comercial e Industrial Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDINELMA SANTOS - 

OAB:3115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos.

Considerando o pleito de fl. 61 e de fl. 70, aliada a decisão de fl. 44-verso, 

OFICIE-SE ao CRI para que promova a baixa da restrição oriunda da 

vertente demanda e visualizada no AV-20/35.205, consignando o prazo 

de 15 dias para tanto.

Com a resposta, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2767 Nr: 808-28.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA CLARA REPRESENTAÇÃO E 

COMERCIAL LTDA, HIDEO TANAKA, HITOMI UMAKOSHI TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 442/443, a verdade é que não fora 

diligenciado em todos os endereços indicados à fl. 427-verso. Afinal, da 

carta precatória de fl. 430 se extrai que fora diligenciado apenas no 

endereço indicado no item "d" de fl. 427-verso (fl. 437). Já do mandado de 

intimação de fl. 429 e fl. 431 fora diligenciado apenas no endereço 

indicado no item "a" de fl. 427-verso.

 Firmada essa premissa, é possível dizer que não fora diligenciado nos 

endereços indicados nos itens "b" e "c" de fl. 427-verso, de modo que tal 

falha deve ser suprida.

Posto isso, como já determinado à fl. 427-verso, PROMOVA-SE a 

intimação de Hitomi Umakoshi Tanaka, por Oficial de Justiça, nos 

endereços indicados nos itens "b" e "c" de fl. 427-verso.

Da mesma forma, também não se vê dos autos o cumprimento da 

determinação de busca do endereço atualizado, como determinado à fl. 

427-verso. Logo, CUMPRA-SE a aludida determinação, certificando nos 

autos o seu cumprimento.

Sem prejuízo da determinação anterior, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, promover a juntada da matrícula atualizada do imóvel 

que pretende ver penhorado (Matrícula 1.922 do CRI de Tangará da 

Serra/MT).

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213173 Nr: 4642-09.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAULO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte autora para promover a complementação das diligências no valor de 

R$ 110,22 (Cento e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos) devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça José da Cruz Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264806 Nr: 28296-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA GONÇALVES MELO ME, CARLOS 

RAMAO MELO, JESSICA GONÇALVES MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 É lógico que a sentença acolheu o pedido de busca e apreensão, razão 

pela qual, acerca do veículo ainda não localizado, poderá, tranquilamente, 

proceder ao cumprimento da sentença.

 Logo, no momento, apenas se apega ao fato de que, quanto à matéria 

suscitada, não se vê qualquer um dos vícios descritos no artigo 1.022 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 88/88-verso, como se extrai da certidão de fl. 

78, o executado já fora devidamente citado. Logo, INDEFIRO o pleito em 

questão.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289284 Nr: 16437-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE COSSETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 41, não consta dos autos qualquer informação 

de que o veículo objeto dos autos se encontra em "pátio provisório". Ao 

contrário, como se extrai da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 35, o 

aludido imóvel fora apreendido e entregue ao fiel depositário representante 

da parte autora.

Logo, considerando o cenário delineado nos autos, INDEFIRO o pleito em 

questão.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, mormente para manifestar 

acerca da certidão de fl. 43.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145687 Nr: 5382-06.2012.811.0055
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO, GERALDO 

VIGOLO, CAMILA DONIDA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA 

- OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, 

LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:OAB/MT 11.371, Rafael Neves de 

Almeida Prado - OAB:212418, ROBERTO ADATI - OAB:OAB/SP 

295.737

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 478, bem como que a correspondência fora 

recebida por terceira, como se vê à fl. 477-verso, INTIME-SE o depositário 

judicial Aroldo Vander Teixeira da Silva, nos termos do ato judicial de fl. 

470, por Oficial de Justiça, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00, 

conforme o artigo 380, inciso I, parágrafo único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a cessionária 10M Group Participações Ltda., 

pessoalmente, como requerido às fls. 471/471-verso, nos termos do ato 

judicial de fls. 461/462.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272669 Nr: 3218-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a ausência injustificada do(a) autor(a) na 

audiência de fl. 44, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007-CGJ, encaminho os autos para intimação da parte autora para, 

no prazo legal, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250853 Nr: 17434-58.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Certifico que, não foi possível expedir mandado de intimação para a parte 

autora, tendo em vista certidão de fl. 146.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143399 Nr: 2928-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

260/261, pugnando pela homologação do referido acordo, bem como a 

extinção do feito.

 Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 260/261, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292863 Nr: 19302-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OGQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMGQ, HMGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência pretendido pelo requerente, ante a ausência do 

preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 

do CPC.Designe-se data para realização da audiência de mediação e 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou da requerida na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173187 Nr: 14799-12.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHDS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Eliel Lima de Almeida, 

pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento no ato 

da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para 

atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 528, § 7º do 

CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

ficar separado dos demais presos.III – EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.Às providências.Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 244 de 998



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261776 Nr: 26170-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDFBDS, NIS, KFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFODS, LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

exordial para CONCEDER a guarda definitiva e responsabilidade da criança 

Nicolly Isabelly Silva e do adolescente Kauã Felipe Silva em favor de Maria 

de Fatima Borges da Silva.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Proceda-se com a Lavratura do Termo de Guarda 

Definitiva.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as 

formalidades legais.Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273309 Nr: 3668-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJADS, AABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 40/41-V 

e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 42, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente à guarda da adolescente Simone da Silva Fernandes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva.

Oficie-se ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, para que, 

proceda com a alteração dos dados cadastrais da adolescente, ante o 

acordo entabulado entre as partes.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263894 Nr: 27607-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que as partes entabularam acordo às 

fls. 135/137, que restou devidamente homologado pelo Juízo de Caçu/GO 

(fl.165).

 Assim, considerando que o acordo homologado no juízo de Caçu/Go, diz 

respeito ao objeto da presente demanda, assim, concluo a ausência de 

interesse processual, visto que já entabulou acordo, a extinção por falta 

de interesse de agir é medida que se impõe.

Nesse sentido, são os seguintes julgados selecionados por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

“O interesse processual, cuja existência é indispensável, se existiu no 

início da causa, mas não está presente no momento da sentença, motiva a 

rejeição da ação” (Ac. un. da 2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 

200.351-1, rel. Des. Vasconcellos Pereira: JTJSP 173/126)”.

Dispositivo

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito por falta de interesse 

processual, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289882 Nr: 16966-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido Marcos 

Silva do Nascimento, proposta por Karolayne Alves do Nascimento.

Inicialmente, observando a petição inicial, vejo que os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de acordo com a partilha amigável.

Foram juntados atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus, 

documentos pessoais dos herdeiros, estando ambos devidamente 

representados (07/15).

Assim, entendo que o feito deverá tramitar pelo rito do arrolamento 

sumário (CPC, art. 659 e seguintes).

Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, emende a petição inicial, dando valor a causa de acordo 

com os bens a serem arrolados, aportando ainda aos autos, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com 

julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, os 

seguintes documentos:

1. As Primeiras Declarações com o plano de partilha amigável, atribuindo o 

respectivo quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as 

dívidas do espólio, atribuindo os valores atualizados destes;

2. A certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

3. A cópia autenticada e atualizada das matrículas dos bens imóveis a 

serem partilhados e documentos comprobatórios dos demais bens;

4. As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273324 Nr: 3689-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATANAIR FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 
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NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 DISPOSITIVOPOSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, e com 

fundamento no que dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 6.515/77 

CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos termos do 

artigo 24 e 25 da mesma Lei.Por consequência, declaro cessados os 

direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Aloândia/GO, para que proceda com a competente averbação.Custas pela 

parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de Justiça 

Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257436 Nr: 22647-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no que 

dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 6.515/77, e, CONVERTO EM 

DIVÓRCIO a separação judicial do casal, nos termos do artigo 24 e 25 da 

mesma Lei e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Oficie-se ao Cartório 

da do 2° Oficio de Lucas do Rio Verde - MT para que proceda com as 

averbações necessárias.Publique-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de baixa e estilo.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288887 Nr: 16166-32.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - OAB:19934/O, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a emenda à petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/11, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado entre as partes, referente à partilha de bens e união estável.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Ricardo Augusto Freiheit Cortes e Maria Adriana Picolotti.

Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294160 Nr: 20259-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRVDC, VCC, WCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).ARBITRO alimentos 

provisórios no patamar de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente à importância de R$572,40 (quinhentos e setenta e dois reais 

e quarenta centavos), em favor dos filhos Vinícius Costa Cortelassi e 

William Costa Cortelassi, a ser pago mensalmente pelo requerido, todo dia 

10 (dez) de cada mês, por meio de depósito identificado na conta bancária 

informada pela genitora dos requerentes, a partir da citação.FIXO a guarda 

compartilhada dos requerentes Vinícius Costa Cortelassi e William Costa 

Cortelassi em favor da genitora Mara Rubia Vieira da Costa e do genitor 

Aparecido Polli Cortelassi, sendo que o locus de residência dos 

adolescentes será com a mãe e o período de convivência do genitor 

Aparecido Polli Cortelassi será exercido de forma livre, sem prejuízo de 

posterior revogação, a qualquer tempo.Designe-se data para realização 

da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida 

(CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294105 Nr: 20229-03.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdPSdSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora propôs ação em 

face do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Cuiabá/MT, não sendo assim este juízo competente para julgar a presente 

ação, assim, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199535 Nr: 14459-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora, informou que não 

possui interesse no prosseguimento do feito (fl. 46).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito 

(fl. 47).

 Nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial.

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte exequente e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 
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sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Custas pela parte autora, contudo, por se tratar de beneficiária da Justiça 

Gratuita, isento-a do pagamento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292949 Nr: 19367-32.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABGF, PCBG, LBG, VLBGL, ABG, MABG, 

EDABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não consta na exordial cópia da 

certidão de óbito do de cujus Antônio Blanco Gonsales, uma vez que tal 

documento é essencial à tramitação dos autos.

É de se ressaltar que a falta de um dos requisitos da petição inicial pode 

ensejar a sua inaptidão, o que impede o prosseguimento do processo, pois 

os pressupostos da ação são os requisitos mais importantes da petição 

inicial.

Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte autora, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando aos autos cópia da 

certidão de óbito do de cujus, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169076 Nr: 9890-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDM, CS, PAM, GSM, CSM, JTDS, CDD, LSdM, JSDM, 

SS, SSDMDD, WS, GNFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281749 Nr: 10441-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEIDE ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugna pelo 

arquivamento do presente feito sem resolução do mérito (fl. 26).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225652 Nr: 14771-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO SILVA DOS SANTOS, RGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANIEL DOS SANTOS DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disto, e considerando que a decisão que extingue o processo sem 

resolução do mérito é mais benéfica aos herdeiros do que aquele que 

considerar a vacância da herança, eis que poderão se valer da via 

extrajudicial para concretização do inventário, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, III, do CPC. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária de justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observadas as formalidades legais. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198564 Nr: 13648-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ESTEVÃO MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253333 Nr: 19457-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO TENORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AVAÍDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MARTINS SALVADOR 

DE CARVALHO - OAB:12338-O, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225537 Nr: 14667-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA SOARES SILVA, DIOMAR ALVES 

SOARES, JAUSTEI ALVES SOARES, IRANI ALVES SOARES, DARCI 

ALVES SOARES, ESPOLIO DE SEBASTIÃO ANALIS SOARES, EDSONIA 

DE CASTRO SOARES, SANIA MARA DE CASTRO, DIVINO NECIOMAR 

ALVES SOARES, ADELINO ALVES SOARES, ROGER MAIKON DE SOUZA 

SOARES, APARECIDA DE CASTRO SOARES, KARINA DE SOUZA 

SOARES, ELÇA ALVES SOARES, JOAO ROBERTO SOARES, ARMESINA 

ALVES SOARES, APARECIDO LEODENISE SOARES, JOSÉ CARLOS 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLIO DE ADELINO FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, RODRIGO ASCARI SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:21994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257168 Nr: 22438-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APOLONIO DOS SANTOS, IGOR BASTOS 

DOS SANTOS, ITALO BASTOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NADIA SUELI BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 289064 Nr: 16290-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDA, NIDAA, VJA, JNDC, ERDA, MLDAF, NLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo 

falecido Enery Dall’Agnol proposta por Leonita Hass Dall’Agnol.

Verifico pelas alegações da Requerente que o falecido não deixou 

testamento (fl. 36), havendo bens a serem partilhados, sendo que todos 

os herdeiros são maiores, capazes e estão de acordo com a partilha 

amigável.

Com a inicial foi juntada a certidão de óbito e documentos do de cujus, 

documentos pessoais dos herdeiros, com as respectivas representações 

processuais além dos documentos relativos aos bens do espólio (fls. 

10/35).

Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Pública Federal, 

Estadual e Municipal e da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

(fls. 37/45).

No que diz respeito a doação da meação vejo que esta poderá ser 

efetivada por Escritura Pública ou por Termo Judicial.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 659 do 

NCPC, uma vez que se encontram presentes os requisitos;

3. Nomeio inventariante a viúva meeira Sra. Leonita Hass Dall’Agnol , 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel objeto da partilha;

b) A Escritura Pública ou Termo Judicial de Doação no que concerne a 

meação, conforme requerido nos autos, devendo ser realizado pela viúva 

meeira ou por quem a representá-la, com poder específico para o ato, 

ficando esta sujeita ao recolhimento do ITCD;

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284537 Nr: 12702-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDO, ZGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175728 Nr: 17708-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, SARA AURELIA 

VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SERGIO VARNIER, 

SUELLEN AMANDA VARNIER, RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, Cleto Pessini - 

OAB:60952, CRISTIANE ZANOTI JODAS GERLACK - OAB:169650-SP, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, MARTINHO OTTO GERLACK NETO - 

OAB:165488, PAULO RICARDO STEIGER Maceda - OAB:74211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o petitório retro, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias, 

para a substituição da inventariante no presente feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207863 Nr: 279-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICI KELLI ZITKOSKI PEREIRA, LEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO LUIZ LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a Sra. Eliane Penido, representante legal dos herdeiros 

Guilherme e Gabriela, cumprir a determinação de fls.75/76, embora 

devidamente intimada para o ato, fl.84. Assim sendo, intimo a inventariante, 

na pessoa de sua procuradora, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144755 Nr: 4387-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG, MTBG, JBG, MOGS, PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão de fl. 162, procedo à intimação da 

parte autora na pessoa de seu patrono para que, no prazo legal, informe o 

endereço atualizado da Sra. Maria Olinda Gonçalves Silva, afim de ser 

dado cumprimento à r. decisão de fl. 135.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157597 Nr: 6190-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito, 

indefiro o petitório retro.

Proceda-se com o desentranhamento da petição de fls. 59/62.

Intime-se a parte autora para querendo, propor ação pelo rito adequado, 

observando o disposto nos art. 664 e seguintes do CPC.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293764 Nr: 19928-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGDPD, GDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

25/02/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293941 Nr: 20060-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YVSN, DLSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

25/02/2019 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 10582-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 30/31 e fls.44, que designo 

o dia 25/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185844 Nr: 3431-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPAO, LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT/10.408, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292274 Nr: 18842-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDA, GCDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO, OPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o procurador da parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, fazendo constar os 

descendentes do de cujus ou a juntada de certidão de óbito dos mesmos 

com a consequente exclusão dos ascendentes, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo 

Civil.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 186356 Nr: 3777-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: GVP, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de sua advogada, fl.116, não manifestou da 

certidão de fl.115. Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua advogada, bem como, 

encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado 

o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a parte autora, 

manifestar da certidão de fl.115, e dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266673 Nr: 29596-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS, ABVDS, PRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.44, não manifestou da 

certidão de fl.43. Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem como, 

encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado 

o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a parte autora, 

manifestar da certidão de fl.115, e dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278071 Nr: 7452-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, juntando a certidão de nascimento conforme 

determinado à fl. 28, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(CPC, art. 485, inciso VI).

 Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264351 Nr: 27951-25.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN MICHELSON 

ESTEVES - OAB:48.555, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 POSTO ISSO:I – Decreto a revelia do requerido nos termos do art. 344, do 

CPC, todavia, por se tratar de direitos indisponíveis, não induz a 

presunção de veracidade, conforme prevê artigo 345, II, do CPC.II – 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/03/2019, às 16h00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de Processo 

Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A intimação das 

testemunhas só será feita judicialmente quando verificada alguma das 

hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294052 Nr: 20170-15.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE 

ARAUJO - OAB:174149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 32, que designo o dia 

25/02/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 294515 Nr: 20619-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 39, que designo o dia 

22/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279206 Nr: 8404-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Em análise dos autos, verifico que a decisão de fl. 73 sobre litispendência 

restou equivocada, motivo pelo qual REVOGO a respectiva decisão para 

tanto:

1. Recebo a emenda à inicial de fl. 71, uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC.

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

3. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

4. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264629 Nr: 28152-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKRG, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, e, em consonância com o parecer ministerial:I - DECRETO a 

prisão civil da executada Simone Pereira da Cunha, pelo prazo de 02 

(dois) meses, caso não comprove o pagamento no ato da prisão, devendo 

o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do 

CPC).II - REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.III - EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234509 Nr: 327-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALICE DA SILVA SOUSA, JONAS BATISTA DE 

SOUSA, JOÃO MARIA BATISTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BATISTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, Leandro Parma Timidati - OAB:21318/MT, MAURO 

LUIS TIMIDATI - OAB:13 528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para as partes cumprir a determinação de fl.116, embora 

devidamente intimados para o ato, fl.116. Assim sendo, intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 282934 Nr: 11480-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3.554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda , posto que a exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da fundamentação do pedido, a parte exequente 

aduz que se trata de todas as parcelas vencidas.

Posto isso, determino:

 I - Intime-se o nobre causídico da exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 100118 Nr: 7218-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHEO, JE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, 

KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE 

ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PEDRINI - 

OAB:62354, Edson Luiz Parisi - OAB:66659OAB/RS

 POSTO ISSO:1. DECRETO a prisão civil do executado RAFEL ORTOLAN, 

pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).1.1) REMETAM-SE os autos para atualização do débito, 

observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”.1.2) EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.2. No mais, INTIME-SE a parte exequente, por intermédio de sua 

procuradora, para, no prazo legal, manifestar acerca do detalhamento de 
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restrição de veículos.3. Por fim, OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o nome do executado na lista 

de registros da SERASA e do SPC, arquivando-se os autos 

provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) ano.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145583 Nr: 5272-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGSP, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que ante a petição 

e documentos de fls.52/53, intimo a parte autora, para requerer o que lhe é 

de direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 22035 Nr: 1324-72.2003.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 25/28, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 51541 Nr: 1541-13.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAMDN, GDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE DE FATIMA PEDROSA DE 

ARAUJO - OAB:174149, MARIA CAROLINA SANCHES CRUZ - 

OAB:218776, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O, RUY FERREIRA 

JUNIOR - OAB:MT11.278-b, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - 

OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlla Christine Coelho 

Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 41/43, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286209 Nr: 14049-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Stallbaum de Moura - 

OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, defiro o petitório de 

fls. 68/71, para tanto, determino:I – INTIME-SE a parte requerida para 

cumprir integralmente a decisão de fls. 60/61, devendo dirigir-se à Vara da 

Infância e Juventude desta Comarca, para requerer a autorização de 

viagem para os filhos Pablo Wener Alves Mendonça e Kayke Wender 

Alves Mendonça, informando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da diligência efetivada bem como quem irá acompanhar os filhos 

até o aeroporto de Várzea Grande/MT para o embarque, sob pena de 

aplicação judicial das medidas necessárias.II - CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

com as advertências dos artigos. 334 e 344 do Código de Processo Civil. 

Após apresentada contestação, havendo preliminares ou documentos 

novos, vistas à parte autora para apresentar impugnação.III – Sem prejuízo 

do cumprimento das determinações acima, designo audiência de 

conciliação para o dia 06/12/2018, às 13h30min.Intimem-se as partes e 

seus procuradores.Notifique-se o Ministério Público.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 1052-39.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIDE SILVA DE LIRA, MARIA LUCILENE SILVA DE 

LIRA, JACKSON LEANDRO DA SILVA LIRA, MARIA SOLANGE DA SILVA 

DE LIRA, AARVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVERALDO SEVERO DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a advogada Dra. SANDRA ELIANE JOHN OAB/MT 

12.756, neste ato representando o menor AVERALDO APARECIDO 

RODRIGUES VAZ DE LIRA, acerca da audiência designada (fl. 236) para o 

dia 22/11/2018 às 15h00, na sala de Audiência da Segunda Vara Cível.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111806 Nr: 2045-14.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEREIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO PEREIRA DE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que houve acordo nos autos tombados sob código 121955 

e que até a presente data não foi realizada a comprovação de quitação do 

ITCD e ainda, que os autos em apenso restou julgado improcedente, 

determino o retorno destes autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295260 Nr: 21228-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - 
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OAB:3659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial encontra-se desprovida 

de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE a procuradora da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade processual apresentada.

Após venham-me os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276145 Nr: 5813-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNM, ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, até a presente data, não consta nos autos pagamento, 

prova ou justificativa, acerca do débito pelo executado, apesar de 

devidamente intimado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl.41. Portanto, intimo a parte autora, para requerer o que lhe é 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito 

(CPC, art. 485, III).

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188997 Nr: 5876-60.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSM, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para o advogado da parte autora, manifestar da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fl.66, apesar de estar devidamente intimado para o 

ato, fl.68. Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, 

intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem como, encaminho 

os autos ao setor de expedição, para que seja confeccionado o mandado 

de intimação pessoalmente, para a parte autora, para que informe o atual 

endereço da parte devedora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 239916 Nr: 11924-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, 

excluindo do dispositivo da sentença “a inexistência de condenação em 

honorários advocatícios”, ficando este nos seguintes termos: CONDENO a 

parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, 

do CPC.No mais, permanece a sentença incólume.Publique-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293813 Nr: 19962-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.V - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VI - 

Não havendo acordo no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

intime-se a equipe técnica do Juízo, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, a fim de verificar a viabilidade/necessidade de concessão de 

guarda provisória dos menores em favor do requerente ou a 

implementação da guarda compartilhada.Com a juntada do estudo 

psicossocial e da contestação, abro vista ao Ministério Público.VII - 

REGULAMENTO o período de convivência do requerente, Sr. Edilson 

Francisco de Lima com os filhos Vitor Hugo Godoi de Lima e Isadora Eloa 

Godoi de Lima em finais de semanas alternados, bem como 01 (uma) vez 

por semana após o período escolar devolvendo-os até as 

21h30min.Intime-se a parte requerida da presente decisão.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141469 Nr: 810-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAT, EAT, ZPDS, VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, 

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS 

ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar os alvarás de autorização que se encontram devidamente 

confeccionados na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279730 Nr: 8811-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, VANILDA 
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APARECIDA DE OLIVEIRA, Célia Aparecida de Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIZEU PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Elizeu Pereira de Oliveira proposta por 

Alessandro Pereira de Oliveira e Outros.

Analisando o presente feito, verifico que foram juntadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros, 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 12/13 e 15/30), 

certidão de inexistência de testamento em nome do falecido (fl. 14), cópia 

atualizada da matrícula do bem imóvel a ser partilhado (fls. 39/40), além 

das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal 

e Municipal (fls. 44/45).

 Verifico ainda pelas alegações dos requerentes que todos os herdeiros 

são maiores e capazes e estão de comum acordo com a partilha de bens.

Posto isso:

1. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

1. RECEBO a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 

659 do CPC, considerando que as partes são maiores, capazes e estão 

de acordo com a partilha amigável;

2. NOMEIO inventariante o herdeiro Alessandro Pereira e Oliveira, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 3. INTIME-SE o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias, os seguintes documentos:

 a) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;

b) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248311 Nr: 15300-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SOARES DE BRITO, CLEBER SOARES DE 

BRITO, ROGERIO SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIA DE FATIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que o inventariante 

devidamente intimado, à fl.29, não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito. Certifico também, que compulsando os autos, 

verifico que não consta nos autos, o endereço do herdeiro Cleber Soares 

de Brito, somente o endereço do herdeiro Rogerio Soares de Brito, ficando 

assim, impossibilitado de cumprir a determinação de fl.24. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte inventariante, 

na pessoa de seu advogado, para informar o atual endereço do herdeiro 

Cleber Soares de Brito , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274349 Nr: 4494-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, com fundamento 

no art. 485, inciso VI, do CPC, declaro a requerente carecedora de ação 

por falta de interesse processual e julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito.E, considerando que houve resistência da parte requerida, 

CONDENO a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 

85, § 2º, do CPC.Publique-se, Intime-se.Aguarde-se o trânsito em julgado 

da presente sentença. Após, ao arquivo mediante as anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273906 Nr: 4215-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMERINA CARVALHO RAMOS TORTOLA, WILLIAN 

RAMOS TORTOLA, ERIKE RAMOS TORTOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RUBERVAL TORTOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, no que diz respeito ao plano de partilha amigável verifico que 

consta doação de bens quanto a meação da viúva meeira, deste modo, 

deve-se aportar aos autos a competente Escritura Pública ou Termo 

Judicial da referida doação de meação.Posto isso:1.Defiro os benefícios 

da justiça gratuita;2. Recebo a inicial na forma de arrolamento nos termos 

do art. 659 do NCPC, uma vez que se encontram presentes os 

requisitos;3. Nomeio inventariante a viúva meeira Sra. Palmerina Carvalho 

Ramos Tortola, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso. 4. Intime-se a inventariante para aportar nos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a Escritura Pública ou Termo Judicial de doação 

da meação e contrato social da empresa Comércio e Indústria Metalúrgica 

Tortola Ltda. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNE, PSE, MALN, IMDME, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, KAMILLA PALÚ 

SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 404/406, intimem-se os herdeiros e a 

meeira para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

pagamento dos valores apresentados pelo inventatariante para baixa da 

empresa Power Participações e Representações Ltda.

Decorrido o prazo, intime-se o Ministério Público para manifestar-se, 

vindo-me os autos em seguida conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181008 Nr: 22988-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEODORIA DE PAULA DA SILVA, NILVA PAULA 

LOPES DA SILVA, PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, PAULO ROBERTO 
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LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Trata-se de Pedido de Retificação da Carta de Adjudicação expedida 

nestes autos, formulado pela inventariante, devidamente qualificada e 

representada no presente feito.

Conforme se depreende do pedido de retificação da Carta de Adjudicação 

(fls. 62), houve erro material na identificação da placa do veículo, sendo 

que a placa correta é OAP8122, tornando necessária a retificação.

 Assim sendo, em virtude deste equívoco, necessita seja retificada a 

partilha com a consequente expedição de nova carta de adjudicação.

É o relatório.

Decido.

O Código de Processo Civil em seu artigo 494, inciso I dispõe:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

 I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;”

E ainda, o art. 656, do mesmo código, dispõe que:

“Art. 656 - A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 

partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo 

o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe 

as inexatidões materiais.”

Deste modo no caso em testilha o que se constata é apenas um erro 

material na identificação da placa do veículo, devendo o mesmo ser 

sanado.

Posto isso, recebo o pedido de retificação da carta de adjudicação, 

fazendo-se constar parte integrante da partilha apresentada às fls. 22/23 

a identificação correta da placa do veículo a ser adjudicado como 

“OAP8122”.

Expeça-se nova Carta de Adjudicação com a retificação supra.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253085 Nr: 19261-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS, FPDS, IMSB, CB, MSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON 

CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte autora, na pessoa de seus advogados, 

Nairon César Diniz de Souza, OAB/MT sob o n.º 14.034; André Ferreira da 

Silva, OAB/MT sob o n.º 22.539/0 e Mary Angela Felicíssimo, OAB/MT sob 

o n.º 22.829/0, para manifestarem das primeiras declarações de fls.43/59, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254200 Nr: 20009-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de seu advogado, fl.49, não informou os 

dados bancários da parte autora. Nos termos da legislação vigente e do 

artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua advogada, 

bem como, encaminho os autos ao setor de expedição, para que seja 

confeccionado o mandado de intimação/precatória pessoalmente, para a 

parte autora, informar aos autos, os seus dados bancários, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 191949 Nr: 8361-33.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para a parte devedora, comprovar nos autos o cumprimento do 

acordo realizado nos autos, embora devidamente intimado para o ato, 

fl.88. Portanto, intimo a parte autora, para requerer o que lhe é de direito, 

no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249679 Nr: 16375-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMDC, TMDC, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que a parte autora 

devidamente intimada, através de sua advogada, fl.68, não manifestou da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.66. Nos termos da legislação vigente 

e do artigo 1.217 da CNGCJ, intimo a parte autora, na pessoa de sua 

advogada, bem como, encaminho os autos ao setor de expedição, para 

que seja confeccionado o mandado de intimação/precatória pessoalmente, 

para a parte autora, manifestar da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl.66, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278615 Nr: 7934-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, LUAN EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Vistos.

Designo audiência de continuação para a data de 26/02/2019, às 

14h45min.

Intimem-se as testemunhas.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 18301-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEREIRA E QUIRINO BEZERRA LTDA ME, 

CNPJ: 22773500000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 17.648,03 (Dezessete 

mil e seiscentos e quarenta e oito reais e tres centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu interpôs perante este 

Juízo Ação Monitória em face de Pereira e Quirino Bezerra Ltda ME, 

pessoa jurídica, nome fantasia "Mercado Melenio", representada por 

Viviane Pereira e Silvano Quirino Bezerra, alegando que é credora de 

R$17.648,03, decorrente do Contrato de Cheque Especial e Adiantamento 

a Depositante oriundo da Conta Corrente de n.02391-1 de titularidade da 

requerida. Ocorre que, após a concessão do referido crédito, os 

devedores não procederam com o devido adimplemento do título. A 

credora buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com os 

requeridos, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da 

tutela jurisidicional. Diante do exposto requer: a) citação dos réus nos 

endereços indicados, para no prazo de 15 dias, pagarem o débito 

devidamente corrigido, acrescido de custas e honorários advocatícios ou 

ofereçam embargos, sob pena de se constituir de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo e prosseguindo-se na forma do CPC; b) ao final, julgue 

totalmente procedente a presente demanda, condenando os Réus ao 

pagamento do débito devidamente corrigido; c) ainda, condene os Réus 

nos consectários sucumbenciais; d) requer que seja consultado o Sistema 

Nacional de Informações - INFOSEG/INFOJUD, a fim de localizar o atual 

endereço eletrônico da parte requerida. Protesta provar o alegado por 

todos os meios de prova em direito admitidas, sem exceção. Dá-se a 

causa o valor de R$17.648,03.

Despacho/Decisão: Autos nº: 229817.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que as tentativas de citação da parte Requerida restaram todas 

infrutíferas (fls. 41, 60, 71, 84, 86 e 91), mesmo após busca de seu 

endereço junto ao sistema BACENJUD.Desse modo, entendo que já 

restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal da Requerida, razão 

pela qual determino sua citação por edital, pelo prazo de 30 dias, 

advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador especial, 

sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para tanto.Tendo em 

vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a publicação do edital 

de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às providências.Tangará da 

Serra-MT, 25 de outubro de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Regiane Gomes de 

Souza, digitei.

Tangará da Serra, 06 de novembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191668 Nr: 8043-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Adilson da Silveira, Cpf: 84346167268, RG: 

888988-SEDC/RO, brasileiro, Endereço: Local Incerto e Não Sabido

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 477,73 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 164,78 

(cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o 

valor. Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar 

gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:“(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial para rescindir o contrato verbal de compra e venda 

do veículo em discussão (Ford F1000, ano 1989, modelo 1989, placa 

JXZ5149) firmado entre as partes, restabelecendo o status quo ante, bem 

como para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

confirmando a antecipação de tutela concedida às fls. 95/97. Registro que 

o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 

406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP. A título 

de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, 
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nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 1º de março de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira - Juiz de Direito”

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292139 Nr: 18738-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI TANGARÁ DA SERRA - DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, 

CARMEM CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292139.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

Esclareço que, muito embora a parte Requerente tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte Requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar a matrícula atualizada do imóvel ofericido às fls. 56/57, a fim de 

que seja lavrado o Auto de Penhora do referido bem.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249431 Nr: 16182-20.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIESIO FERREIRA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que, os recursos de apelação de fls. 175/201 e 202/214, 

interpostos pelos requeridos, bem como as contrarrazões de fls. 215/218 

são tempestivos. Considerando que tais contrarrazões foram 

apresentadas pelo requerente somente em relação ao recurso interposto 

pela requerida Administradora de Consórcio Naiconal Honda Ltda., nos 

termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo o requerente para 

contrarrazoar o recurso interposto pela requerida Mônaco Motocenter 

Mato Grosso Ltda., no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140829 Nr: 134-59.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 182, considerando a 

petição de fl. 184 da Defensoria Pública, intimo o requerido para requerer o 

que de direito, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3639-63.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA PATRICIA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 635/639 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288559 Nr: 15970-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os embargos monitórios de fls. 187/1272 são tempestivos. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

56/07/CGJ, item 8.1.1, impulsiono os presentes autos e intimo o requerente 

para, querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145758 Nr: 5450-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. CALEGARINI COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS -ME, VAGNER MARTINS CALEGARINI, GERSON DE 

CASTRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - 

OAB:MT-11.460

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 78, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 343, intimo a exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias, cientificando-a que, em 

caso de silêncio, o processo será suspenso por 1 (um)ano, na forma do 

art. 921, § 1.º do CPC, sendo que nesse período se suspenderá a 

prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7763-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MATO GROSSO/PARÁ - SICREDI 

SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que o advogado LUIZ CARLOS DE PAULO BARBOSA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294512 Nr: 20617-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim dos Ipês, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292817 Nr: 19280-76.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA, JDC.BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, manuseando os autos constatou-se diferença do valor 

mencionado para emolumentos do distribuidor de fls.08 e o valor cobrado 

às fls. 09, portanto encaminho os autos para intimação da parte autora 

para efetuar a complementação no valor de R$ 10,00 (dez reais) referente 

a diferença dos emolumentos da distribuição e contadoria, a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139495 Nr: 9976-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elidio Domingos de Souza, MARIA DA PENHA 

RODRIGUES, ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO, SEBASTIANA 

GOMES DE AZEVEDO, SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443, EMANOEL GOMES DE SOUSA - OAB:OAB/MT 18303-0, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 Autos nº: 139495.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que mesmo intimado para juntar 

o instrumento de procuração conferido pelo espólio de Ari Gonçalves de 

Oliveira, o advogado Emanoel Gomes de Souza permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 250.

 Por esta razão, intime-se pessoalmente a inventariante Sebastiana Gomes 

de Azevedo no endereço indicado às fls. 221, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar a representação processual do espólio de Ari Gonçalves 

de Oliveira, sob pena de o processo prosseguir a sua revelia, conforme 

estabelece o inciso II do § 1º do art. 76 do Código de Processo Civil.

 Regularizada a representação processual ou decorrido o prazo, intime-se 

a parte exequente para que apresente o cálculo atualizado do débito.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de fls. 

245.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294578 Nr: 20644-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 294578.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 25.904,86, é 

inferior a pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a 

própria Requerente afirma que a totalidade da dívida pendente importa em 

R$ 39.959,08.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, englobando as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme art. 292, § 3º do CPC. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

 Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento 

das custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294489 Nr: 20598-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELI MANRICH STEIMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 294489.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora do requerido, in casu, comprovada pelo 

protesto do título (fls. 21/vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da dívida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288926 Nr: 16216-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA BERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 288926.

 Vistos,

 De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 7.991,77 (sete 

mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), é inferior 

a pretensão econômica esposada nos autos, uma vez que a parte 

requerente objetiva além do recebimento do débito vencido, as dívidas 

vincendas.

Assim, no que tange à busca e apreensão, o valor da causa deve ser 

igual ao valor do proveito econômico, conforme art. 292, § 3º do CPC. 

Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“Valor da causa. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Montante que 

deve corresponder ao proveito econômico, na hipótese de acolhimento do 

pedido, que obteria a recorrente com o cumprimento do contrato, vale 

dizer, parcelas vencidas (com encargos moratórios) e vincendas 

(excluindo-se os encargos pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. 

Agravo de instrumento provido para esse fim.”

(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão julgador: 26ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. Paulo 

Camargo Magano)

 Ante o exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial para atribuir à causa o 

valor condizente a sua pretensão econômica e comprove o pagamento 

das custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283870 Nr: 12187-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDIVANDO GOMES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 283870.

 Vistos,

 Defiro o novo pedido de dilação formulado às fls. 23.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação da parte 

autora, intime-a para no prazo de 15 (quinze) dias promover o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262615 Nr: 26676-41.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDAI PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 35, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245591 Nr: 13229-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCKY CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 114/120 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139635 Nr: 10142-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVANIA FARIAS MATTES, LUZIA FERREIRA DA 

SILVA, GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA, FRANCINALVA DA SILVA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP, CASA MAIS ELETRO LTDA, JOVANILDO PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TIAGO PASCHOALIN - 

OAB:202.790-SP, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168005 Nr: 8380-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO BAZILIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória com 

diligência negativa, intimo a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270728 Nr: 1763-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ANTONIO PONCONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270728.

Vistos,

 Em que pese o petitório de fls. 48/49, analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte executada foi citada por hora certa (fls. 37), bem 

como permaneceu inerte.

Sendo assim, nomeio a Defensoria Pública Estadual como curadora 

especial da parte executada, com fulcro no inciso II do art. 72 do CPC e 

Súmula 196 do STJ: “Ao executado que, citado por edital ou por hora 

certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade 

para apresentação de embargos.”

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 213849 Nr: 5121-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ribeiro de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:OAB/SP 161.995, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/SP 215.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 213849.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte executada não foi citada, 

conforme a certidão de fls. 30, devendo ser indeferido o pedido de fls. 84.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158698.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 165.

 Oficie-se o DETRAN solicitando informações sobre o agente financeiro 

beneficiado pelo grave.

 Após, oficie-se este solicitando informações sobre a atual situação do 

financiamento (se já pago ou eventual saldo devedor).

 Prestadas todas estas informações, vista à parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso.

 Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 162991 Nr: 14820-22.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO TECNICA COROTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 162991.

Vistos,

Oficie-se o Banco Bradesco S/A, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe se houve a quitação do Contrato nº 356852, firmado entre referida 

instituição financeira e o executado, bem como, em caso de quitação, se 

foi realizada baixa do gravame no registro do veículo alienado, ou, caso 

não tenha havido a quitação, informe o saldo devedor e a quantia de 

parcelas restantes.

 Com a resposta, intime-se a parte exequente para requerer o que direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272081 Nr: 2768-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO ARRUDA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272081.

 Natureza: Ação de rescisão de contrato.

 Requerente: Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda.

 Requerido: Alcindo Arruda da Cruz.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contratual ajuizada em 10 de fevereiro 

de 2018 por Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda em face de 

Alcindo Arruda da Cruz, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou um contrato de compra e 

venda com cláusula de reserva de domínio, tendo como objeto um forno e 

um tacho elétrico, no valor total de R$ 7.000,00 com pagamento em oito 

parcelas.

 Seguiu narrando que o requerido deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas a partir da duplicata nº 56506/03 com vencimento em 03/09/2017.

 Por conta disso, pugnou, em sede de tutela de urgência, pela busca e 

apreensão dos bens.

 Ao final, pugnou pela procedência da ação com a condenação da parte 

requerida ao pagamento dos danos causados e a confirmação da tutela 

de urgência.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/17.

 A inicial foi recebida às fls. 23/25, oportunidade em que foi deferida a 

tutela de urgência e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 31 a conciliação restou infrutífera ante a ausência da parte 

requerida, tendo a parte autora pleiteado a aplicação da multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça.

 Às fls. 35/36 foi cumprida a busca e apreensão.

 Às fls. 40 a parte requerida foi citada.

 Às fls. 41 a parte autora apresentou o valor das despesas com a busca e 

apreensão.

 Às fls. 43 foi indeferido o pedido para aplicação de multa por não 

comparecimento da parte requerida na audiência de conciliação, haja vista 

que na data da realização da audiência ainda não havia sido citada, bem 

como foi decretada a revelia da parte requerida e determinada a 

especificação das provas pela parte autora.

 Às fls. 45 foi certificado o decurso de prazo para a parte autora 

especificar as provas.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Isso porque, no caso dos autos, verifico que restou comprovado a 

contratação entre as partes, através do contrato de compra e venda (fls. 

13) e a inadimplência da parte requerida por meio do instrumento de 

protesto (fls. 16-vº/17), a partir da parcela representada pela duplicata nº 

56506/03 com vencimento em 03/09/2017.

Destaco, outrossim, que cabe à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não me resta outra alternativa que não seja o acolhimento do 

pedido formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes, com a restituição das partes ao status quo 

ante, devendo ser registrado que no contrato de compra e venda com 

reserva de domínio implica na devolução do bem ao vendedor e sua 

condenação a devolver os valores pagos pelo comprador, sendo-lhe 

permitido reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a 

depreciação da coisa, as despesas feitas e o que mais de direito lhe for 

devido, nos termos do art. 527 do Código Civil.

 Diante disso, considerando que a parte requerida adimpliu apenas R$ 

1.750,00, entendo razoável a retenção integral dos referidos valores pela 

parte autora, uma vez que se mostram suficientes para cobrir as 

despesas devidamente comprovadas, referentes ao protesto e à 

devolução do bem no valor total de R$ 1.109.80 (R$ 209,80 – fls. 17 e R$ 

900,00 – fls. 41-vº), bem como a depreciação do bem no percentual de 

9,14% (R$ 7.000,00 x 9,14% = R$ 640,20), levando em consideração que 

a parte requerida usufruiu dos bens por apenas 09 meses. Nesse sentido 

o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA 

CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. INADIMPLEMENTO. 

DEVOLUÇÃO DOS BENS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL A TÍTULO DE 

DETERIORAÇÃO. POUCO TEMPO DE USO DOS EQUIPAMENTOS. 

PERCENTUAL REDUZIDO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. AUSÊNCIA DE 

PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.” (TJ-RS, Apelação Cível 

Nº 70052659315, Décima Quarta Câmara Cível, Relator: Elaine Maria Canto 

da Fonseca, Julgado em 25/06/2015)

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar rescindido o contrato objeto dos autos, restabelecendo o status 

quo ante, ficando autorizada a retenção integral dos valores pagos pela 

parte requerida a fim de cobrir as despesas e depreciação do bem.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

CPC, fixo em 20% sobre o valor da causa.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257909 Nr: 23118-61.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Autos nº: 257909.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 261 de 998



 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a contestação está apócrifa, razão 

pela qual, deverá ser concedido prazo ao subscritor para sanar essa 

irregularidade.

 Assim, intime-se o subscritor da contestação 82/92v para, no prazo de 15 

dias, regularizá-la, sob pena de ser decretada a revelia da parte 

requerida.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162800 Nr: 14470-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA, VILMA TEIXEIRA BATISTA, 

ALÍRIO MORO, ADRIELLI FARIAS BATISTA, MARCIA INES HENZ, ALINE 

ANDRESSA HENZ MORO, PAULO JOAREZ TAMIOZZO, PAULA SUZUKI 

TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

TAVARES DOS SANTOS - OAB:14.321/ES

 Autos nº: 162800.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de penhora on line via Bacenjud, uma vez que 

recentemente as buscas de numerários na conta bancária da parte 

executada restaram inexitosas, conforme fls. 272/274.

 Por outro lado, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo esta inexitosa, desde já, autorizo a busca de informações junto à 

Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última declaração de 

imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 da CNGC.

 Isso porque, entendo ser efetivamente possível requisitar junto à Receita 

Federal informações sobre a existência de bens em nome da parte 

executada, sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a 

possibilidade da quebra do sigilo fiscal quando exauridos, pelo exequente, 

todos os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SIGILO FISCAL - 

QUEBRA - EXAURIMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO CARENTE DE ASSINATURA - RATIFICAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Cabível a quebra do sigilo fiscal da empresa-devedora quando exauridos, 

pelo exeqüente, todos os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição. É de se rejeitar a alegada nulidade de decisão carente de 

assinatura quando o magistrado que a proferiu permanece na direção do 

feito, haja vista a possibilidade dessa omissão ser, a todo o tempo, 

sanada, sem qualquer prejuízo para as partes.” (Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 45440/2003 - 

CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL. Relator Des. LEÔNIDAS DUARTE 

MONTEIRO)

 Assim, recebida a declaração de bens da parte executada, determino que 

a mesma seja arquivada em pasta própria, dando ciência de seu conteúdo 

à parte interessada, o que deverá ser certificado nos autos, exatamente 

conforme determina a regra do art. 477 da CNGC. Registro que, decorridos 

06 (seis) meses do arquivamento das informações, serão elas destruídos 

por incineração ou processo equivalente.

 Por fim, caso esta providência (RENAJUD e INFOJUD) não surta resultado, 

fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via INFOJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 264787.

Vistos,

Às fls. 135 foi informada a renúncia do advogado da parte requerida, no 

entanto, não foi comprovada, pelo patrono, a comunicação da renúncia a 

mandante, a fim de que ela nomeie sucessor, conforme determina o art. 

112 do Código de Processo Civil.

Assim, intime-se o advogado subscritor do petitório de fls. 135, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a comunicação da renúncia a 

mandante, sob pena de restar inalterada a representação.

Após a comprovação da notificação da parte requerida, aguarde-se o 

prazo de 15 dias para que haja a constituição de novo procurador.

Decorrido o prazo acima sem que a parte requerida tenha constituído novo 

procurador, determino seja realizada sua intimação pessoal para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena 

de ser decretada sua revelia. Na mesma oportunidade, advirta-se a parte 

requerida de que, caso pretenda que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública, deverá dirigir-se até o referido órgão para tanto.

 Após a regularização da representação, intime-se a parte requerida por 

meio de seu advogado para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a 

ação, cientificando-a que o prazo será contado de acordo com a regra do 

inciso VII do art. 231 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245817 Nr: 13400-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP, ELIANE DA SILVA 

GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A, ARCA S/A 

AGROPECUÁRIA, FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 
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OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO M. ROSTRO - 

OAB:78.915-RS, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, RICARDO 

VALMOR MENDONCA BOETTCHER - OAB:23024

 Autos nº: 245817.

 Vistos,

 Kepler Weber Industrial S/A, às fls. 494/495, opôs embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 480/483, aduzindo ser omissa.

 Às fls. 500/502 a parte autora/embargada se manifestou.

 Às fls. 508/509 a parte autora apresentou rol de testemunhas.

 Às fls. 512 a requerida Arca requereu o depoimento pessoal do 

representante da parte autora.

 Às fls. 513 a requerida Kepler informou que a audiência designada se 

limitará ao depoimento pessoal das partes, requerendo que o seu 

depoimento pessoal ocorra por meio de carta precatória ou por 

videoconferência.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 480/483, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, em que pese as alegações da parte embargante, restou 

consignado na decisão que não se aplica o prazo trienal previsto no art. 

206, § 3º, V do Código de Processo Civil , mas sim, o prazo decenal geral 

previsto no art. 205 do citado diploma legal.

 Ademais, registro que não há distinção do prazo prescricional nas 

pretensões de inadimplemento contratual e de reparação de perdas e 

danos por ele causados. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.1. Ação ajuizada em 

14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 

24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito 

recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às 

hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, 

especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, 

do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).3. Quanto à alegada 

divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ 

("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").4. O 

instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações 

jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar 

uma perpétua situação de insegurança.5. Nas controvérsias relacionadas 

à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que 

prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de 

responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, 

do CC/02, com prazo de três anos.6. Para o efeito da incidência do prazo 

prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda 

e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do 

descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa 

indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de 

responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.7. Por 

observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez 

anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de 

inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos 

por ele causados.8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens 

jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade 

contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto 

atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia.9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa 

parte, não providos.(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) (Original sem 

grifo)

 Portanto, a decisão embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão conforme alegou a parte embargante.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 494/495, por 

inexistir o vício apontado.

 Por fim, entendo que deve ser indeferido o pedido da parte requerida, 

para que o seu depoimento pessoal ocorra por meio de carta precatória ou 

por videoconferência, tendo em vista que a audiência não se restringirá ao 

depoimento pessoal das partes ante a apresentação tempestiva do rol de 

testemunhas pela parte autora às fls. 508/509, de modo que deverá ser 

observada a ordem estabelecida no art. 461 do Código de Processo Civil, 

bem como em razão da falta de viabilidade técnica para realizar a 

audiência utilizando o recurso mencionado no art. 385, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062

 Autos nº: 229339.

 Vistos,

Diante do pedido de retificação do valor do débito formulado às fls. 65/67, 

determino a intimação da parte devedora para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 dias.

 Não o fazendo, fica desde já ordenada a penhora via BACENJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18004 Nr: 340-25.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDINO COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO PERECO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETÔNIO PAZ - OAB:5203-B

 Autos nº. 18004.

Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, corrigir a planilha 

de cálculo de fls. 297/298, para incidir juros de mora de 1% simples e não 

composto.

Registro que o cálculo deverá ser integralmente refeito, não podendo ser 

aproveitado o cálculo de fls. 228/229, pois nesse também foram 

computados juros compostos.

 Após, conclusos para análise da petição de fls. 290/296.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178124 Nr: 20250-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARLEY APARECIDA SILVA, MAURO GOMES 

DA SILVA, CLOICE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FURTADO, 

MARLENE MALINSKI PEDRINI, SELVINO MENEGOTO, ILSE STURM, 

LINDALVA VIEIRA LEITE, VITAL VIANA, SEBASTIÃO MARINS, EGON JOSE 

EIDT, DORALICE BARTOLOMEU MARINS, DALMO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Tereza Palhares Basílio - 

OAB:74.802-RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16842/MT, PERSIO DE OLIVEIRA LANDIM - OAB:12 295

 Autos nº. 178124.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 253, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 249.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198035 Nr: 13188-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FREIRE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 198035.

 Vistos,

Diante da certidão de fls. 115, na presente data realizei a transferência 

dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a 

indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

 Por consequência, autorizo o levantamento dos valores penhorados às 

fls. 109/111, na conta informada às fls. 117.

 Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Quanto ao prosseguimento do feito, proceda-se a parte exequente com a 

atualização do débito, deduzindo os valores constritados.

 Feito isto, determino a intimação da parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 dias.

 Não o fazendo, fica desde já ordenada a penhora via BACENJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243249 Nr: 11346-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ISAAC DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 243249.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte requerida, pois, apesar de citada não contestou 

o pedido inicial.

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

 Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217844 Nr: 8244-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI VENANCIO DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 217844.

Vistos,

Diante da tentativa frustrada de intimação da parte autora por correio, 

proceda-se sua intimação por oficial de justiça para, no prazo de 05 dias, 

promover o regular andamento do processo, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294589 Nr: 20662-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANIA FATIMA TENUTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 294589.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Ademais, concedo à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285297 Nr: 13304-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PEREIRA SMERECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285297.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121481 Nr: 627-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos n.º 121481.

Vistos,

 Às fls. 256/258 foi determinada a penhora, avaliação e alienação dos 

imóveis objetos das matrículas nº 27 e 28 do CRI de Tangará da Serra/MT, 

sendo que às fls. 275/280 a parte exequente informou que nos autos n.º 

18954, em trâmite na 5ª Vara Cível desta Comarca, foi realizada avaliação 

do referido imóvel. Assim, requereu o aproveitamento da avaliação como 

prova emprestada.

 Às fls. 285 a parte executada concordou com a avaliação atribuída ao 

bem, requerendo apenas que a avaliação seja corrigida com a incidência 

de juros e variação do INPC.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conforme informou a parte exequente, também tramita na 5ª Vara Cível 

desta Comarca, ação de execução cód. n.º 18954, na qual os imóveis 

objetos das matrículas nº 27 e 28 do CRI de Tangará da Serra/MT, também 

foram penhorados e realizados sua avaliação.

 Desse modo, diante da identidade entre os imóveis penhorados e 

considerando que houve a concordância da contrária, entendo viável o 

aproveitamento, a título de prova emprestada, do laudo de avaliação 

realizado na ação de execução cód. n.º 18954, por tratar-se de prova 

lícita e autorizada pelo art. 372 do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório”.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA. 

POSSIBILIDADE. Sabe-se que a regra processual do nosso ordenamento 

jurídico, com relação à produção de prova, é que essa seja realizada 

dentro do processo em que será utilizada como meio de convencimento do 

juiz. Contudo, em determinados caso, visando principalmente o Princípio da 

Economia Processual, é admitido a "prova emprestada", ou seja, aquela 

produzida em outro processo, devendo ser observado, ainda, o Princípio 

do Contraditór io”.  (TJMG; Agravo de Instrumento Cv 

1.0223.11.010903-8/001; Des. Rel. Tibúrcio Marques; Data do julgamento: 

08/11/2012).

“Agravo de Instrumento. Execução por título extrajudicial. Acolhimento de 

laudo de avaliação confeccionado em outra execução, na qual também é 

parte o executado, como prova emprestada. Laudo elaborado há menos 

de um ano e com observância do contraditório. Nova avaliação 

desnecessária. Prova emprestada admitida. Incidência dos princípios da 

economia, efetividade e celeridade processual. Decisão mantida. Recurso 

improvido”. (TJSP. 20ª Câmara de Direito Privado . AI 

2261635320118260000 SP. Relator: Correia Lima. Julgado em 30/01/2012. 

Publicado em 02/02/2012).

 Quanto ao pedido da parte executada de que a avaliação seja corrigida 

com a incidência de juros e variação do INPC, o STJ já se posicionou no 

sentido de admitir a atualização de laudo que fixa o valor de bem que será 

objeto de praça. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇAO. ATUALIZAÇAO DE 

OFÍCIO DO PREÇO CONSTANTE DO LAUDO DE AVALIAÇAO. 

POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. 

PREÇO VIL. NAO-INCIDÊNCIA DE CORREÇAO MONETÁRIA. OSCILAÇÕES 

DO MERCADO. RETORNO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA.

1. Como responsável pela condução do processo e em obséquio ao 

princípio da menor onerosidade ao devedor, cabe ao magistrado zelar 

para que o procedimento executório atinja suas finalidades, atendendo ao 

crédito do exequente e evitando que o patrimônio do devedor seja 

desfalcado para adimplir uma parcela do débito significativamente menor 

do que o valor do bem leiloado.

2. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de 

que, mesmo à míngua de expresso requerimento do executado, o 

magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do 

preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado 

do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator 

inflacionário acumulado nesse entrementes.

3. A pedra de toque para investigar-se a ocorrência de venda a preço vil 

por conta da falta de atualização do laudo é a soma das variações de 

mercado com o lapso de tempo transcorrido entre a avaliação e a hasta 

pública, pois, caso o período seja considerável, mesmo um lance que se 

avizinhe da estimativa primitiva pode, na verdade, situar-se abaixo da 

metade do preço de mercado no momento do leilão, tornando aviltante 

esse valor.

4. A influência da correção monetária e das oscilações de mercado no 

preço estimado do bem é assunto que demanda incursão no substrato 

fático-probatório do litígio na medida em que esses aspectos do caso 

concreto não foram enfrentados pelo Tribunal a quo.

5. Em respeito ao enunciado da Súmula 07/STJ, o recurso especial deve 

ser acolhido em parte para afastar a tese esposada pela Corte de origem, 

determinando-se o retorno dos autos à instância ordinária para que se 

verifique a eventual ocorrência de preço vil levando-se em consideração, 

como parâmetro, o valor do bem na época em que ocorreu a hasta pública, 

e não o preço originário do laudo de avaliação.

6. Recurso especial provido em parte”. (STJ. 2ª Turma. REsp 1104563/PR. 

Rel. Min. Castro Meira).

 Diante disso, entendo que é possível a atualização do valor do imóvel 

mediante a incidência de correção monetária pelo INPC, com o escopo de 

aproximar a avaliação do seu real valor, evitando-se a 

adjudicação/arrematação por preço vil, ao passo que não há previsão 

legal para a aplicação de juros na atualização do valor do bem já avaliado.

 Ante o exposto, defiro o aproveitamento da avaliação dos imóveis objetos 

das matrículas nº 27 e 28 do CRI de Tangará da Serra/MT, realizada na 

ação de execução cód. n.º 18954, a título de prova emprestada, devendo 

o valor da avaliação ser corrigido monetariamente pelo INPC.

 Por conseguinte, cumpra-se o item “7” e seguintes da decisão de fls. 

256/258.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192314 Nr: 8750-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº. 192314.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ana Paula Marques 

Andrade em desfavor de Oi S.A., visando a restituição de valores 

cobrados indevidamente e honorários de sucumbência, conforme fls. 

147/148.

 É o necessário à análise e decisão.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante da concessão da recuperação judicial à parte executada, faz-se 

necessário verificar se os créditos perquiridos nos presentes autos estão 

ou não sujeito à recuperação judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato março de 2015

Data da sentença 25/08/2016

Dato do trânsito em julgado 17/05/2018

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da sentença e do 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

restituição dos valores cobrados indevidamente se deram ainda no ano de 

2015, tendo a sentença condenatória apenas reconhecido o direito a fato 

pretérito.

 A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

 Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 
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verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

 Com efeito, o cumprimento de sentença deverá ser recebido e prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deverá ser atualizado até 

20/06/2016, conforme decisão proferida em 02/05/2018, pelo juízo da 

recuperação (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), vejamos:

“[...]

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial).

 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.

 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.

 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, 

o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial”. g.n.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

nova memória de cálculo, uma vez que, nos termos da decisão proferida 

no juízo universal, bem como em consonância com o art. 9, II, da Lei nº 

11.101/05, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sendo que 

no caso em testilha é até 20/06/2016.

 Após, recebo o pedido de cumprimento de sentença, devendo ser 

realizada a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Em seguida, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário e decorrido o 

prazo da parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo já com a incidência de 

multa e honorários de 10% e, em seguida, remetam-se os autos 

conclusos.

 Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 dias, após conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192859 Nr: 9225-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISCELANEA BRINQUEDO E PAPELARIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº. 192859.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Miscelanea 

Brinquedos e Papelaria Ltda - ME em desfavor de Oi S.A., visando a 

restituição de valores cobrados indevidamente e honorários de 

sucumbência, conforme fls. 250/254.

 É o necessário à análise e decisão.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante da concessão da recuperação judicial à parte executada, faz-se 

necessário verificar se os créditos perquiridos nos presentes autos estão 

ou não sujeito à recuperação judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 
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alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato setembro de 2014 a junho de 2015

Data da sentença 13/12/2017

Dato do trânsito em julgado 14/08/2018

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da sentença e do 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram a condenação se 

deram entre setembro de 2014 a junho de 2015, tendo a sentença 

condenatória apenas reconhecido o direito a fato pretérito.

 A mesma interpretação deve ser dada em relação aos créditos 

decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, pois estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, uma vez que 

referidas verbas somente existem em razão da procedência da ação.

 Logo, diante da dependência específica existente entre a procedência da 

demanda e os honorários sucumbenciais torna-se imperioso dar a mesma 

interpretação a ambos os créditos. Esse é o entendimento que vem sendo 

adotado pelo STJ, em especial para prestigiar os princípios da igualdade e 

da preservação da empresa, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 À 

LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários 

advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação 

judicial se sujeita ou não ao plano de recuperação judicial e a seus efeitos, 

à luz do disposto no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. No caso dos 

autos, o crédito em questão decorre dos honorários advocatícios 

sucumbenciais reconhecidos na sentença prolatada em reclamação 

trabalhista em favor do advogado do ex-empregado reclamante.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito 

resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância 

de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira 

incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação 

judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a exclusão da 

verba honorária.

3. Além de ambos ostentarem natureza alimentar, é possível afirmar, em 

virtude do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios estão 

intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, 

portanto, como inaceitável situação de desigualdade a integração do 

crédito trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos 

honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que 

empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao 

trabalhador/reclamante.

4. A exclusão dos créditos constituídos após o pedido de recuperação 

judicial tem a finalidade de proporcionar o regular funcionamento da 

empresa, assegurando ao devedor o acesso a contratos comerciais, 

bancários, trabalhistas e outros tantos relacionados com a atividade fim do 

empreendimento, com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. 

Nesse contesto, a exclusão do plano de recuperação judicial de 

honorários advocatícios ligados à demanda relacionada com o crédito 

trabalhista constituído em momento anterior ao pedido de recuperação, 

diga-se, crédito previsível, não atende ao princípio da preservação da 

empresa, pois, finalisticamente, não contribui para o soerguimento do 

negócio.

5. Recurso especial provido. (REsp 1443750/RS, Rel. Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 06/12/2016).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITOS 

TRABALHISTAS. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1- Os honorários advocatícios cobrados na presente ação não podem ser 

considerados créditos existentes à data do pedido de recuperação 

judicial, visto que nasceram de sentença prolatada em momento posterior. 

Essa circunstância, todavia, não é suficiente para exclui-los, 

automaticamente, das consequências da recuperação judicial.

2- O tratamento dispensado aos honorários advocatícios - no que refere à 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido 

aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem 

natureza alimentar.

3- O Estatuto da Advocacia, diploma legal anterior à atual Lei de Falência e 

Recuperação de Empresas, em seu art. 24, prevê a necessidade de 

habilitação dos créditos decorrentes de honorários advocatícios quando 

se tratar de processos de execução concursal.

4- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1377764/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

 Com efeito, o cumprimento de sentença deverá ser recebido e prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deverá ser atualizado até 

20/06/2016, conforme decisão proferida em 02/05/2018, pelo juízo da 

recuperação (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), vejamos:

“[...]

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial).

 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.

 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.

 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, 

o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial”. g.n.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

nova memória de cálculo, uma vez que, nos termos da decisão proferida 

no juízo universal, bem como em consonância com o art. 9, II, da Lei nº 

11.101/05, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sendo que 

no caso em testilha é até 20/06/2016.

 Após, recebo o pedido de cumprimento de sentença, devendo ser 

realizada a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Em seguida, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário e decorrido o 

prazo da parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo já com a incidência de 
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multa e honorários de 10% e, em seguida, remetam-se os autos 

conclusos.

 Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 dias, após conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190041 Nr: 6708-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº. 190041.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Sérgio Marchiori em 

desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores referente à 

condenação por indenização por danos morais, conforme fls. 114/116.

 É o necessário à análise e decisão.

 É de conhecimento público que parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em 20 de 

junho de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi concedida a recuperação 

judicial à Oi S.A. e homologado o plano de recuperação judicial.

 Diante da concessão da recuperação judicial à parte executada, faz-se 

necessário verificar se os créditos perquiridos nos presentes autos estão 

ou não sujeito à recuperação judicial.

 Nesta senda, o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos, devendo ser destacado que, conforme 

alhures consignado, o pedido de recuperação judicial da parte executada 

ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato fevereiro de 2014

Data da sentença 05/04/2016

Dato do trânsito em julgado 09/04/2018

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da sentença e do 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório se deram ainda no ano de 2014, quando houve a prática do 

ato ilícito.

 O direito à indenização nasce com o ato ilícito, nos termos do que dispõe 

o art. 189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os arts. 205 e 206”. Já a sentença condenatória apenas reconhece o 

direito à indenização por um fato pretérito.

 Logo, o crédito decorrente de indenização tem origem com a ocorrência e 

caracterização do ato ilícito e não com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

 Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

EMPRESA. OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no 

quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes.

2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a 

obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da 

Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1.260.569/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

18/4/2017, DJe 25/4/2017).

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE 

CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO 

DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. violação AO 

ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o 

eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os 

argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão 

quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões 

recursais.

2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o 

crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.

3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos 

autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a 

existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor 

da reparação para o caso concreto.

4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação 

de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, 

após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado 

no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. 

Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.

6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem 

ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência 

de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, 

ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de 

fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua 

habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.

8. Recurso especial provido”. (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 16/5/2016).

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO 

ILÍCITO. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO. EVENTO DANOSO. 

PRECEDENTES DO STJ.

1. Consoante entendimento desta Corte, "na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora". (REsp 

1447918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

16/05/2016).

 No caso em apreço, como os créditos tiverem origem em momento 

anterior ao pedido de recuperação judicial da parte executada, eles se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

 Com efeito, o cumprimento de sentença deverá ser recebido e prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deverá ser atualizado até 

20/06/2016, conforme decisão proferida em 02/05/2018, pelo juízo da 

recuperação (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), vejamos:

“[...]

AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR

 1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os 

processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão 

seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz 

respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 

20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, 

não sujeito à Recuperação Judicial).

 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado 

até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a 

respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor 

concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito 

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando 

vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos 

de origem.
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 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito.

 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, 

o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais.

 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados 

diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 

milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo 

Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 

ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas.

 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial”. g.n.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

nova memória de cálculo, uma vez que, nos termos da decisão proferida 

no juízo universal, bem como em consonância com o art. 9, II, da Lei nº 

11.101/05, o valor do crédito deverá ser atualizado até a data da 

decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sendo que 

no caso em testilha é até 20/06/2016.

 Após, recebo o pedido de cumprimento de sentença, devendo ser 

realizada a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Em seguida, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário e decorrido o 

prazo da parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo já com a incidência de 

multa e honorários de 10% e, em seguida, remetam-se os autos 

conclusos.

 Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se a parte 

exequente para se manifestar em 15 dias, após conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13388 Nr: 2400-39.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 13388.

 Vistos,

 Francolino Boff Sobrinho, às fls. 327/332, opôs embargos de declaração 

em face da decisão de fls. 323, aduzindo ser contraditória.

 Às fls. 334/335 a parte embargada se manifestou.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve contradição na decisão de fls. 323, mas sim 

inconformismo da parte embargante, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, em que pese as alegações da parte embargante, a multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada em decorrência da 

tentativa frustrada da intimação de sua cônjuge acerca da penhora no 

endereço por ele informado, na medida em que a ausência de intimação do 

cônjuge, leva ao não aperfeiçoamento da penhora e por consequência a 

nulidade de atos posteriores.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 327/332, por 

inexistir o vício apontado.

 Por conseguinte, diante do pedido de reconsideração formulado pela 

parte exequente às fls. 325/326, determino a suspensão do processo até 

27/12/2018.

 Decorrido o prazo e não tendo as partes noticiada a celebração de 

acordo, intime-se a parte executada para indicar o atual endereço de sua 

cônjuge, devendo na sequência ser expedido o novo mandado de 

intimação acerca da penhora efetuada às fls. 36-vº.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294512 Nr: 20617-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 294512.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278127 Nr: 7498-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, JDC.BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Teixeira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278127.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294805 Nr: 20865-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI MARIA GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIK MAYARA DA SILVA 

SOUZA - OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 294805.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não foram instruídos com os 

documentos pessoais do requerente, sendo assim, com fulcro no art. 321 

do NCPC, faculto à parte exequente a emenda à inicial para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia dos documentos pessoais, sob 

pena de indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294798 Nr: 20856-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TOLEDO-PR, DANILO AUGUSTO PAGNUSSATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO CLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO HENRIQUE BAIRROS - 

OAB:OAB/PR 39.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 294798.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 09 de novembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266754 Nr: 29660-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ACKERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO 

DE JESUS FERREIRA - OAB:14108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 266754.

 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: Carlos Roberto Ackermann.

 Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

antecipação de tutela e reparação de danos morais ajuizada em 07 de 

dezembro de 2017 por Carlos Roberto Ackermann em face de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos já qualificados nos 

autos.

 Em síntese, a parte autora alegou ser titular da UC nº 6/393385-0 e que foi 

surpreendida com a fatura/notificação nº 521498, no valor de R$ 1.681,62, 

decorrente da constatação de anormalidade no medidor de energia.

 Asseverou que o procedimento administrativo e a perícia foram realizadas 

de forma unilateral pela parte requerida, sem que fosse observado o 

princípio da ampla defesa e do contraditório, afirmando que somente teve 

conhecimento que o medidor possuía indícios de avaria no momento em 

que recebeu a fatura/notificação.

 Alegou que a cobrança é ilegal, inexistente e inexigível, pois no período 

em que a parte requerida alega a anormalidade no medidor não houve 

consumo elétrico na unidade consumidora, pois há quatro anos se mudou 

da residência com sua família.

 Sustentou que a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida, a 

ameaça de interrupção da energia elétrica e a negativação de seu nome 

acarretaram em dano moral.

Diante desses fatos, pugnou pela antecipação da tutela para declarar a 

inexistência do débito indevidamente cobrado, a abstenção de corte ou o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a exclusão ou 

impedimento para incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a inexigibilidade 

do débito, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00. Pugnou 

ainda pela concessão da gratuidade da justiça e inversão do ônus da 

prova.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 33/83, tendo sido 

recebida às fls. 84/86, oportunidade em que foi parcialmente deferida a 

tutela de urgência postulada para o fim de determinar que a parte 

requerida se abstivesse de cortar o fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora 6/39385-0, bem como de incluir o nome do 

Requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Foi ainda deferida a gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova.

Às fls. 102 foi realização audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 87v), apresentou contestação 

às fls. 128/136, sustentando estar correta a cobrança, uma vez que foi 

realizada inspeção no imóvel da parte autora no dia 27/03/2017, 

acompanhada pela Sra. Neide Machado, ocasião em que foi constatado 

que o medidor estava com o registrador parado por procedimento 

irregular.

Sustentou inexistir irregularidade no procedimento administrativo, pois foi 

realizado em consonância com as resoluções da ANEEL, afirmando ainda 

que a parte autora teve oportunidade de se defender no âmbito 

administrativo.

Argumentou que a vistoria realizada pelo INMETRO foi destinada a apurar 

eventual ocorrência de irregularidades internas ao borne do equipamento 

e para verificar se o medidor não apresenta violações como furo e 

serração, assim, ressaltou que a aferição do IPEM não anulou a inspeção 

in loco realizada pela requerida.

Afirmou inexistir dever de indenizar porque nenhum ilícito foi praticado.

 Assim, requereu a improcedência da ação. Juntou os documentos de 

fls.136v/144.

A contestação foi impugnada às fls. 147/162.

Determinada a especificação das provas, às fls. 165 e fls. 166 as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Pois bem, não tendo a parte requerida alegado preliminares e não 

havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo imediatamente à 

análise do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

A parte autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito 

representado pela fatura/notificação nº 521498, no valor de R$ 1.681,62, 

bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização 
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por danos morais, no montante de R$ 15.000,00.

 O débito que a parte autora pretende ser declarado inexigível é 

decorrente de cobrança de recuperação de receita em razão da 

constatação, pela parte requerida, de anormalidade que provocou 

faturamento inferior ao correto, correspondente a 14 meses, durante o 

período compreendido de fevereiro de 2016 a março de 2017.

Por outro lado, a parte autora alegou que a ausência de consumo de 

energia na unidade consumidora não é decorrente de irregularidade no 

equipamento, mais sim porque há aproximadamente quatro anos não 

reside ninguém no imóvel, apenas frequentando o local esporadicamente.

Conforme termo de ocorrência e inspeção de fls. 73, em 27/03/2017 a 

parte requerida teria constatado que o medido estava com o registrador 

parado.

 Posteriormente o medidor foi encaminhado para avaliação técnica pelo 

Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, tendo sido 

constatado que: “o medidor está funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros 

percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão”, 

conforme fls. 72.

Assim, nenhuma irregularidade foi constatada pelo Instituto de Pesos e 

Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT no medidor, na avaliação técnica.

 Ademais, conforme histórico de consumo juntado às fls. 142/144, 

constata-se que desde o mês de novembro de 2013 teve redução de 

consumo de energia na UC da parte autora, sendo que nos meses de 

11/2013 a 03/2014 o consumo variou entre 91 a 47 kwh, nos meses de 

04/2014 a 07/2014 o consumo variou entre 1 e 4 kwh, nos meses de 

03/2015 a 05/2015 o consumo foi 0 kwh e nos meses de 06/2015 a 

15/01/2018 o consumo variou entre 0 a 3 kwh.

Também merece ser destacado que no mês posterior a suposta 

constatação de irregularidade no medidor, o consumo da parte autora 

também foi de 0 kwh.

Desse modo, esses fatos reforçam a tese apresentada pela parte autora 

de que não havia ninguém residindo no imóvel e que apenas ia ao local 

esporadicamente e por essa razão o consumo era tão baixo e muitas 

vezes inexistente.

 Portanto, tenho que a parte requerida não desincumbiu de seu ônus de 

comprovar a existência de irregularidades no medidor de energia e a 

incorreta aferição do consumo, razão pela qual se mostra indevida a 

cobrança realizada, merecendo acolhimento o pedido formulado pela parte 

autora de declaração de inexistência de débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. Na dicção do art. 72 

da Resolução n°456/2000-ANEEL, constatada a ocorrência de qualquer 

procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que 

tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter 

havido qualquer faturamento, a concessionária adotará providências no 

sentido de demonstrar a irregularidade no medidor. 2. A concessionária 

realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), notificou o cliente, juntou as fotografias do medidor alegadamente 

adulterado e apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, 

mas não acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor 

subscrito por engenheiro registrado no CREA e também não providenciou 

perícia técnica confeccionada por terceiro alheio às partes. 3. Não 

demonstrada pela parte autora, de forma satisfatória, a irregularidade na 

medição, bem assim o faturamento a menor em relação ao consumo 

estimado ou real, como decorre do art. 373, I, do CPC/2015, não há como 

autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo em 

unidade de medição de energia elétrica 4. Ação julgada procedente em 

parte na origem. RECURSO PROVIDO”. (TJRS. Apelação Cível Nº 

70076283316, Quarta Câmara Cível, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 

28/03/2018).

 A parte autora pretende ainda a condenação da parte requerida pelos 

danos morais experimentados, em razão da imputação de fraude, 

cobrança indevida e a ameaça de interrupção da energia elétrica e de 

negativação de seu nome.

Em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos 

necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato 

lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); 

b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) 

existência de um dano.

 Todavia, tratando-se a parte requerida de concessionária de serviço 

público, a sua responsabilidade perante os usuários é objetiva, consoante 

dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:

 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

 Assim, o dever de indenizar nasce do nexo de causalidade existente 

entre o fato e o dano efetivamente ocorrido, sendo desnecessária a 

aferição de culpa.

 Quanto à alegação de imputação de fraude, em análise a carta ao cliente 

constada às fls. 39, verifico que em nenhum momento a parte requerida 

atribuiu a prática de fraude a parte autora, tendo apenas consignado que 

havia sido constatada uma anormalidade que provocou faturamento 

inferior ao correto, razão pela qual, não há que se falar em indenização 

por dano moral em decorrência desse fato, pois ele sequer existiu.

 No que tange a cobrança indevida e a ameaça de negativação do nome, 

que não chegou a se concretizar, esses fatos, por si só, não são 

incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe gerar 

abalo moral.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

 Por outro lado, com relação a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica é entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ que não é 

lícita a em razão de dívida pretérita, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS 

PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 

1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da 

ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento 

de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”. (REsp 

1682992/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

21/09/2017, DJe 09/10/2017).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. 

INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. Precedentes STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o 

usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais 

como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira 

Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não 

provido”. (AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014).

 Portanto, não há dúvidas de que é ilícito o corte no fornecimento de 

energia com a finalidade de compelir o consumidor ao pagamento de débito 

pretérito que, no caso em apreço, ainda foi reconhecido como inexistente.

 Dessa forma, sendo indevida a conduta da parte requerida ao suspender 

o fornecimento de energia em razão de débito pretérito, entendo que, no 

caso dos autos, o dano moral é na modalidade “in re ipsa”, o qual 

prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, sendo os danos 

presumidos. Nesse sentido, o remansoso entendimento jurisprudencial do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o 
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entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de 

Energia S/A desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 

2012/0213074-5, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de 

Julgamento: 21/08/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 

01/09/2014)(grifo nosso).

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta agora ser discutido o valor 

da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor do autor.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulado na inicial para 

declarar a inexistência do débito objeto do termo de ocorrência nº 521498 

(fls. 39/41), bem como para condenar a parte requerida ao pagamento do 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos 

morais causados a parte autora, restando confirmada a antecipação de 

tutela concedida às fls. 84/86v.

 A quantia acima especificada deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização 

do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda 

taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a 

partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou 

consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação com base no § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284201 Nr: 12427-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a petição protocolada sob o n.º 295004, na data de 

5/11/2018, devido a um erro do sistema do PEA ou falha na digitalização 

do arquivo, não veio acompanhada dos documentos anexos, mas sim 

somente do Instrumento de Protesto. Sendo assim, antes de juntá-la aos 

autos, intimo o requerente para apresentar os documentos faltantes, caso 

tenha interesse, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153139 Nr: 1810-08.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, tendo em vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, intimo as partes para requererem o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, haja vista a manifestação de fls. 94/95 da executada, intimo 

a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, 

advertindo-a que, no silêncio, o processo será suspenso por 1 (um) ano, 

conforme determinação de fl. 92 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146050 Nr: 5768-36.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Cosmo Siqueira, JOB DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

Cicero Cosmo Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 10853-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e penhora, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276102 Nr: 5761-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 276102.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 56, intime-se a parte Requerente para, no prazo 

de 05 dias, juntar aos autos atestado médico quem comprove o estado de 

saúde de sua genitora.

Ademais, mantenho a audiência de justificação designada às fls. 43, para 

oitiva da Requerente, sendo que com relação a oitiva de sua genitora, será 

deliberado em audiência.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286081 Nr: 13951-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR BARIVIERA, MARINO JOÃO ZIANI, CLAUDIR 

BARIVIERA, JACIR BARIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 229/246 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55169 Nr: 4731-81.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DONIZETH GONÇALVES ME, MARIA 

DONIZETH GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu no dia 05/04/2018, o prazo de suspensão do feito 

deferido às fls.188, apesar da parte autora ter sido devidamente intimada 

pelo DJE, conforme certidão de publicação de fls.189, portanto encaminho 

os autos para intimação da parte exequente para no prazo de 15 dias, 

indicar bens da parte executada passíveis de penhora.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58661 Nr: 359-55.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO AQUINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Renato Aquino dos Santos, Cpf: 

00510160875, Rg: 99188612-SSP/SP, brasileiro, Endereço: Rua Francisco 

Serrano Quadra 90, Bairro: Progresso, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Elizabeth Perez, técnica judiciária, 

digitei.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233840 Nr: 22657-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARTINS DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Isaias Martins de Lana, Cpf: 

763.170.131-87, brasileiro), Endereço: Rua 70, Nº 673, Bairro: Novo 

Tarumã, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 
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cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239577 Nr: 7189-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Roniel Marques da Silva, Cpf: 

936.870.101-63, brasileiro, Endereço: - N. SEM N. Bairro: - Cidade: - cep: -

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181066 Nr: 23070-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executada: Celia Alves Teixeira, Cpf: 

005.304.101-17, brasileira, Endereço: Rua Um, Bairro: Jardim Residencial 

Dona Júlia, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239612 Nr: 7259-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beloni de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Beloni de Almeida, brasileiro, 

Endereço: Rua 34, N: Area 14, Bairro: Gleba Santa Fé, Cidade: Tangara da 

Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239783 Nr: 7483-40.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 dias

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Ricardo Alexandre Santos, Cpf: 

02327735998, brasileiro, Endereço: Atualmente Em Lugar Incerto e Nao 

Sabido

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Eu, Elizabeth Perez, Técnica Judiciária, digitei.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165691 Nr: 4533-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PINTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Osvaldo Pinto de Almeida, Cpf: 

29080649104, brasileiro, Endereço: Endereço Insuficiente

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 560,90 (quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 5 

(cinco) dias contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena 

de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O 

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze reais e noventa e 

cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez. Técnia Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237564 Nr: 4693-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LELIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: João Lelis de Oliveira, Cpf: 

39590534104, Rg: 550068-SSP/MT, brasileiro, solteiro, comerciante, 

Endereço: Ignorado

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235074 Nr: 1242-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO GERALDO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Vanildo Geraldo Pereira, Cpf: 

018.509.874-67, brasileiro, Endereço: Rua José Delpoio, N 258, Bairro: Vila 

Assis Brasil, Cidade: Maua-SP,

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 134,24 

(cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124826 Nr: 3813-38.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA-ME, 

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS, MAURICIO IZAIAS DA SILVA, 

ADMILTON DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando: A. M. Comercio de Extintores Ltda-me, CNPJ: 

05.581.306-0001-00, Endereço: Desconhecido

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Elizabeth Perez, Técnica Judiciária, 

digitei.

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 10120-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Sebastião Lira da Silva, 

brasileiro, Endereço: Rua Santa Catarina, Bairro: Distrito de Sao Jorge, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação 

do débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo 

com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 24, 

houve a quitação dos honorários advocatícios, de maneira que restam 

pendentes apenas as custas processuais. A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 
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liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

06 de junho de 2018. Anderson Gomes Junqueira - Juiz de Direito (em 

substituição legal)

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110001 Nr: 136-34.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Ailton Jose da Silva, Cpf: 

09953825149, Rg: 35862467-8-SSP/RO, brasileiro, Endereço: Rua Pássaro 

Preto (12), N., Bairro: Residencial da Boa Vista, Cidade: Tangará da 

Serra-MT,

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,81 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,05 (trezentos e doze 

reais e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$37,20, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n. Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191896 Nr: 8303-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. HERRERO DONINI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:R. Herrero Donini & Cia Ltda Me, CNPJ: 

14.400.165/0001-65, Endereço: Av. ----, Nº 140-S, Bairro: Cidade Alta, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Ementa do Acórdão: às fls. 39/43.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234827 Nr: 859-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK CILENE SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando: Frank Cilene Santos Gomes, 

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, em consonância com o 

princípio da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há 

citação do executado, razão pela qual, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, todavia, o pagamento 

deste último já fora efetuado administrativamente, consoante fl. 09. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

3 de abril de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242922 Nr: 11124-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Executado: Debora Aparecida da Silva, Cpf: 

928.369.091-53, brasileira, Endereço: - N. SEM N. Bairro: - Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$209,67, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 
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TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n. Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão - Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234904 Nr: 955-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Marcos Antonio de Souza, Cpf: 

289.001.701-04, Endereço: - N. SEM N. Bairro: Jardim Santa Lúcia, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento 

anterior desta magistrada, em consonância com o princípio da 

causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo 

pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl.08. A 

despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

17 de novembro de 2017. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de 

Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233974 Nr: 22831-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAZIEL PEREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Noti f icando:Jaaziel  Pereira Fonseca, Cpf : 

058.341.416-84, Endereço: Rua Cento e Sessenta (160), S/Nº, Bairro: 

Altos do Tarumã

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação 

do débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo 

com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 12, 

houve a quitação dos honorários advocatícios, de maneira que restam 

pendentes apenas as custas processuais. A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 
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ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

09 de agosto de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA - Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183175 Nr: 1215-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA ORNELAS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notif icando:Noemia Ornelas Barboza, Cpf: 

013.166.251-17, brasileira, Endereço: Rua 110, Quadra 26, Lote 09, Bairro: 

Jardim Tarumã II, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 449,81 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,05 (trezentos e doze 

reais e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 (cento e 

trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos de quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi 

efetuado administrativamente, consoante informado à fl.13. A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

2 de maio de 2017. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito"

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115745 Nr: 5844-65.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VACARI & SOUZA VACARI LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Vacari & Souza Vacari Ltda-me, CNPJ: 

00.874.024/0001-70, Endereço: Av. Brasil, nº 1.290-W, Bairro: Centro, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 614,23 (seiscentos e quatorze reais e vinte e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 301,28 

(trezentos e um reais e vinte e oito centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Elizabeth Perez, técnica

Decisão/Despacho:SENTENÇA: “(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 
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924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o 

entendimento anterior desta magistrada, em consonância com o princípio 

da causalidade, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do 

executado, ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$1.770,84, de acordo com o artigo 85, §3, I 

e §19 do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal 

de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - 

PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - 

APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera administrativa não 

implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 26 da Lei 

6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), sendo 

devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à liquidação 

do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes 

da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o débito 

administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta firme do 

constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os honorários 

advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, 

devendo as custas, nesse caso, ser suportadas pela parte que deu 

causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade. 

(...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n. Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 2016. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão - Juíza de Direito”

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238910 Nr: 6339-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMENDES JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Almendes José dos Santos, Cpf: 

428.899.521-34, brasileira, Endereço: Desconhecido

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 450,71 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido num único boleto 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 (trezentos e doze 

reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c 

art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação 

do débito na via administrativa, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

este último fixado no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo 

com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. 12, 

houve a quitação dos honorários advocatícios, de maneira que restam 

pendentes apenas as custas processuais. A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 

794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), 

sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter procedido à 

liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas 

decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver liquidado o 

débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. Resulta 

firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos os 

honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

05 de junho de 2018. Anderson Gomes Junqueira - Juiz de Direito (em 

substituição legal)

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth perz, técnica judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59714 Nr: 1342-54.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Edmilson Willians Frederico Brassanini, Cpf: 

424.975.079-53, brasileiro, Endereço: Av. Hitler Sansão, nº 1.520, Bairro: 

Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 44.241,12 (quarenta e quatro mil e duzentos e quarenta e 

um reais e doze centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 24.241,12 

(vinte e quatro mil e duzentos e quarenta e um reais e dois centavos) e o 

valor da taxa, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 
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ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão/Despacho:SENTENÇA: “(...)ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 

924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito.

Por conseguinte, alterando o entendimento anterior desta magistrada, em 

consonância com o princípio da causalidade, resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que não há citação do executado, ainda que a quitação do 

débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, condeno a 

parte executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de 

R$228.376,21, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC. A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO 

CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO 

EXECUTADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento 

do tributo na esfera administrativa não implica o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa (art. 26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido 

(art. 26 do CPC), sendo devidos os honorários. 2. O fato do Executado ter 

procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas 

despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese haver 

liquidado o débito administrativamente, porém no curso da ação judicial. 3. 

Resulta firme do constructo doutrinário e jurisprudencial que são devidos 

os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem 

julgamento do mérito, devendo as custas, nesse caso, ser suportadas 

pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o 

princípio da causalidade. (...) (TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 20/01/2012)g.n. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão - Juíza de Direito”

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104520 Nr: 3338-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149919 Nr: 9913-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 130/131, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105125 Nr: 3881-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA DIAS DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137753 Nr: 8114-91.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA FERNANDES E. SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:8797A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo, bem como para, no prazo legal trazer aos autos 

substabelecimento ou instrumento de procuração outorgada por sua 

constituinte.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 6597-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

131, para requerer o que de direito, no prazo legal.
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Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 1908-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA CUNHA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118941 Nr: 8896-69.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES SIMIONE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118553 Nr: 8534-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO AMARO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137458 Nr: 7813-47.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200359 Nr: 14999-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 110, para, 
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querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142371 Nr: 1781-89.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NOLASCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, de conformidade com a decisão de fl. 99.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161089 Nr: 11450-35.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

147, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 7953-81.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 145, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136063 Nr: 6289-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA RIBEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180856 Nr: 22810-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SCHITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 110, considerando o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC/MT.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173128 Nr: 14762-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ANTONIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da 

cessação/indeferimento do benefício (15/05/2014 – fl. 58), com incidência 

de juros de mora a partir da citação (02/09/2014 – fl. 67-verso), quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada 

deferida (fls. 66/67-verso). Nessa toada, deve persistir o pagamento do 

auxílio-doença até a implantação da aposentadoria por invalidez.Conforme 

fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia demandada promova a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do CPC.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125411 Nr: 4359-93.2010.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE JOANA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Odete Joana 

Spindula em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que houve o levantamento de valores, 

deixando entrever que houve o integral cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Dê ciência acerca do levantamento de valores via edital, conforme 

preceitua do art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157600 Nr: 6193-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128064 Nr: 6962-42.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BIGATON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159571 Nr: 8648-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURISVALDO CHILES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 170498 Nr: 11745-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA GOMES DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123609 Nr: 2656-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSS, GIVANET DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137939 Nr: 8318-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 
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interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163566 Nr: 740-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137887 Nr: 8260-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIANA RODRIGUES, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8260-35.2011.811.0055 (Cód. 137887)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 271/280 e 281/284 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160000 Nr: 9450-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º9450-62.2013.811.0055 (Cód. 160000)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 240/247 e 248/255 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 7210-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CATARINO CARNAVARRO SAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 102641 Nr: 1498-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDIMAR DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos do ofício retro, para, 

querendo, manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118553 Nr: 8534-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO AMARO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160000 Nr: 9450-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277550 Nr: 7035-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 59, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137458 Nr: 7813-47.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 128/130, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161999 Nr: 13027-48.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA COUVO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

112, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137887 Nr: 8260-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIANA RODRIGUES, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 287/292, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155415 Nr: 4040-23.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença é tempestiva. 

Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente 

para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290570 Nr: 17466-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SELMINI RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 99/100, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289415 Nr: 16561-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155167 Nr: 3785-65.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando que o substabelecimento de 

procuração sem reserva de poderes (fls. 166/167), foi protocolado 

anteriormente à prolação da sentença, procedi as anotações necessárias 

no Sistema Apolo em relação à nova causídica da parte autora e, renovo o 

ato de intimação da parte autora, dos termos da sentença, parte final: "... 

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se 

cumpra."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189365 Nr: 6171-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170242 Nr: 11432-77.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CAITANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida 

são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152116 Nr: 729-24.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS SQUILAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e, pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Declaratória de Nulidade proposta por JOSE MARCOS SQUILLAGE em 

face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados e representados nos 

autos, para confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 33/35, e, 

declarar a NULIDADE PARCIAL do TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO 

n.º 946894-8 referido nos autos, no que tange MULTA, pelos motivos 

acima expostos, bem como a cobrança do crédito referente a essa 

penalidade. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em 

decorrência da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da empresa autora, o qual fixo em 

10% do valor da causa, nos termos do art.86, paragrafo unico c/c 85, §3º, 

I, do Novo Código de Processo Civil.Custas e despesas processuais pelo 

requerido cabendo à Secretaria, entretanto, observar e cumprir os itens 

2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.Por derradeiro, não estando a 

sentença sujeita à remessa necessária, consoante artigo 496, §3º, II, do 

novo CPC, após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206739 Nr: 20326-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de fls. 250/270, nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175650 Nr: 17600-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 

144-v/151, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107109 Nr: 5796-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MORENO CAMARÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5796-43.2008 (Cód. 107109)

VISTOS, ETC.

Intime-se o Município de Tangará da Serra - MT, para se manifestar de 

praxe, a respeito do calculo juntado pelo exequente, fls retro.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196730 Nr: 12221-42.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação retro interposto é 

tempestivo. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 041/2016/CGJ intimo a parte apelada/autora para que, 

querendo, ofereça contrarrazões de apelação, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157229 Nr: 5845-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL REJANIO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).No caso, não se aplica a regra processual civil de prorrogação 

de competência, nem o princípio da “perpetuatio jurisdictionis” (artigo 43 do 

CPC), por não se tratar de competência relativa, mas, sim, de competência 

absoluta decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da 

CF/88).Objetiva a norma abrigar o interesse do segurado ou beneficiário 

da Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, facultando-lhe 

propor a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o acesso ao 

Judiciário de forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, diante da 

desnecessidade de se deslocar para outro município a fim de exercer seu 

direito postulatório. POSTO ISSO, DECLARO a incompetência deste juízo 

para processamento dos autos em comento, razão pela qual, DETERMINO 

a remessa do presente feito para Horizonte/CE, com as anotações e 

cautelas pertinentes. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178005 Nr: 20142-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, para o anular O Aviso de Cobrança Fazendário n.º 

833243/76/68/2011, de 21/12/2011 e todas as cobranças dela 

decorrentes, restando prejudicadas as demais matérias arguidas e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Em decorrência da sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da 

empresa autora, o qual fixo em 10% do valor da causa, nos termos do 

art.85, §3º, II, do Novo Código de Processo Civil.Custas e despesas 

processuais pelo requerido cabendo à Secretaria, entretanto, observar e 

cumprir os itens 2.14.5, 2.14.5.1 e 2.14.5.2 da CNGC/MT.Por derradeiro, 

não estando a sentença sujeita à remessa necessária, consoante artigo 

496, §3º, II (não atingiu 500 salarios-mínimos), do novo CPC, após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174397 Nr: 16275-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora foi devidamente intimada acerca da sentença 

de fls.136/137 por meio do Diário da Justiça Eletrônica, Edição n. 10334, 

publicada na data de 11/09/2018, sendo assim, o prazo para interposição 

de recurso estendeu-se até a data de 02/10/2018, contudo, o recurso de 

apelação de fls.139/145 foi protocolizado na data de 03/10/2018, portanto, 

salvo melhor juízo, intempestivo. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179609 Nr: 21674-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença retro é 

tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor e do 

Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162294 Nr: 13556-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLANDA LEOPOLDINA BAZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 
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excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000403-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1000403-71.2018.8.11.0055 Vistos, Edisel Pereira dos 

Santos, devidamente qualificada nos autos, ingressou com o presente 

Mandado de Segurança, contra ilegalidade praticada pelo Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra-MT, visto que o impetrado teria obstado o 

pagamento da remuneração em dobro das férias usufruídas após o 

decurso de 12 meses do período aquisitivo, nos termos do artigo 71 da Lei 

Complementar n. 006/94/1994. Destaca que reiteradamente a autoridade 

coatora posterga a concessão do gozo de suas férias para períodos 

superiores a 12 meses do período aquisitivo e que apesar de reiterados 

pedidos atinentes ao pagamento das férias nos termos do artigo 71 da Lei 

Complementar n. 006/94/1994, a autoridade coatora permanece inerte 

realizado o pagamento para o período de férias sem o acréscimo legal. A 

liminar foi indeferida, nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei nº 

12016/2009. A Municipalidade por meio de seu órgão de representação 

judicial integrou a lide apresentando preliminar atinente a inadequação de 

via eleita, visto que o presente feito estaria sendo utilizado como ação de 

cobrança. No mérito defendeu a legalidade do pagamento das férias sem o 

acréscimo pretendido a uma pela impetrante ter dado causa a concessão 

do gozo de férias após o decurso do prazo de 12 meses do período 

aquisitivo e que deve ser presumido que a não concessão de suas férias 

tenha se dado em razão da necessidade do serviço o que afastaria por 

sua vez a aplicação da penalidade prevista no artigo 71 da Lei 

Complementar n. 006/94/1994. Oportunizada a manifestação do 

representante do Ministério Público este consignou a inexistência de 

interesse publico apto a justificar sua intervenção no feito. É o relatório. 

Fundamento.DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Jeane Pinheiro Caetano em que pretende em síntese ver reconhecido o 

direito ao pagamento em dobro das férias gozadas após o prazo previsto 

no paragrafo 4º do artigo 71 da Lei Complementar n. 006/94/1994 Extrai-se 

do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para 

proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre 

que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 

e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX 

da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo 

do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, 

recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra 

quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: 

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito 

se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e 

certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não 

é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) Feitas 

tais considerações, antes da análise do mérito necessário o 

enfrentamento das preliminares apresentadas pelo órgão de 

representação judicial da Municipalidade de Tangará da Serra. Inicialmente, 

em que pese assista razão à Procuradoria do Município ao ponderar que o 

presente mandado de segurança não pode servir como via substitutiva 

para ação de cobrança, não vislumbro tal situação no presente caso. Com 

efeito, no presente caso o impetrante não pretende o recebimento de 

verbas que poderiam ser exigidas em período anterior ao da conduta 

impugnada atinente aos pedidos administrativos para o reconhecimento da 

ilegalidade do pagamento das férias, sem observância do paragrafo 3º do 

artigo 71 da Lei Complementar n. 006/94/1994, sendo o pagamento de tais 

valores consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade da conduta 

do impetrante. Não visando o presente feito a cobrança de créditos 

pendentes e sim obstar a conduta omissiva ilícita, não há o que se falar de 

inadequação da via eleita, devendo se observar que não se vedam 

eventuais efeitos patrimoniais decorrentes de eventual concessão da 

segurança. Nesse Sentido: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALOR RELATIVO ÀS 

LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS PELA IMPETRANTE, JÁ 

APOSENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA DA AÇÃO 

MANDAMENTAL - RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

VALORES RELATIVOS À LICENÇA PRÊMIO. VIABILIDADE EM 

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS - DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA 

UTILIDADE DO PROCESSO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE. - O mandado de segurança não se presta como substitutivo mais 

célere à ação de cobrança, porém, pode ser utilizado para o 

reconhecimento do direito de receber valores pretéritos ao ajuizamento da 

ação mandamental, pois "É firme a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça de que a ação mandamental, que visa desconstituir ato ilegal da 

Administração referente a não conversão em pecúnia de licença-prêmio 

não gozada, não é substitutiva de ação de cobrança. Precedentes". 

(AgRg no REsp 976135/SP, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, j. 23/03/2011, DJe 12/04/2011).(TJ-PR 8638993 PR 863899-3 

(Acórdão), Relator: Cunha Ribas, Data de Julgamento: 13/03/2012, 2ª 

Câmara Cível, ) RESP - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SANÇÃO ADMINISTRATIVA - CANCELAMENTO - EFEITOS PATRIMONIAIS - 

O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE CONFUNDE COMA AÇÃO DE 

COBRANÇA. NÃO PODE O IMPETRANTE DEDUZIR, NA CAUSA DE PEDIR, 

FATO GERADOR DE CREDITO PARA RECLAMAR PAGAMENTO. TODAVIA, 

SE ATACA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIVO, OU 

OMISSIVO), EVENTUAL PAGAMENTO CARACTERIZA EFEITO 

PATRIMONIAL DO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE. ASSIM, CANCELADA 

SANÇÃO ADMINISTRATIVA, TIDA COMO IRREGULAR, IMPÕE-SE LIBERAR 

OS VENCIMENTOS RETIDOS.(STJ - REsp: 85424 SP 1996/0001285-7, 

Relator: Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Data de Julgamento: 

02/04/1996, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.09.1996 p. 

33805) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS 

INATIVOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal 

de Justiça de que a ação mandamental, que visa desconstituir ato ilegal da 

Administração referente a não conversão em pecúnia de licença-prêmio 

não gozada, não é substitutiva de ação de cobrança. Precedentes. 2. Não 

encontra respaldo a pretensão da Fazenda Estadual de que o pagamento 
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das licenças não gozadas devem ser buscadas em ação própria, diversa 

do presente Mandado de Segurança, porquanto os efeitos financeiros, na 

espécie, afiguram-se como consequência lógica do ato impugnado. 

Precedentes. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 

976135 SP 2007/0187224-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 12/04/2011) Superada tal questão preliminar passo a 

análise do mérito que se limita a análise quanto a ilegalidade da negativa 

quanto a aplicabilidade no paragrafo 4º do artigo 71 da Lei Complementar 

n. 006/94/1994, no presente caso. Senão vejamos a legislação pertinente. 

Art 71 – O Servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos 

de férias, que serão concedidas por ato do Prefeito Municipal, ou da 

autoridade a quem for delegada competência, em um só período, nos 12 

(doze) meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o 

direito, cujo valor deverá ser pago até o máximo de 02 (dois) dias antes do 

início do respectivo período, sendo que o empregado dará quitação do 

pagamento, com a indicação no documento do início e término do período 

de férias. § 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 

12 (doze) meses de exercício. § 2º É vedado levar à conta de férias, 

qualquer falta ao serviço. § 3º Poderá a Administração Municipal conceder 

férias coletivas desde que os servidores essenciais sejam mantidos em 

atividade § 4º - Sempre que as férias forem concedidas após o decurso 

de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a 

respectiva remuneração será paga em dobro. Com efeito, da simples 

leitura do caput do dispositivo se afasta a primeira tese da Municipalidade, 

visto que o artigo é claro ao atribuir a autoridade coatora o poder dever de 

conceder as férias do impetrante no período de 12 meses após a 

aquisição do direito, não se mostrando obstativo eventual interesse do 

servidor em não usufruir as férias ou mesmo na escolha do período de 

usufruto, podendo inclusive o administrador a bem do serviço publico fixar 

o gozo de férias arbitrando escala de férias ainda que em detrimento do 

interesse pessoal do servidor em usufruir ou não as férias em 

determinada oportunidade. Assim como bem observou a Municipalidade em 

sua tese subsidiária, presume-se que a não concessão de férias 

decorreu de imperativo interesse da administração, sendo certo que a não 

concessão das férias por descontrole administrativo ou mesmo para 

atender interesse do administrado pode configurar inclusive em tese ato 

de improbidade administrativa ou ao menos irregularidade administrativa, 

dependendo das circunstâncias volitivas e demais peculiaridades dos 

caso concreto. Por sua vez, no que tange a tese subsidiária de que a 

norma deveria ser interpretada de forma restritiva, excluindo-se o 

acréscimo na remuneração nas situações em que a não concessão se 

deu em razão do interesse publico reputo ser a mesma descabida visto 

que tal interpretação não só afastaria todo o conteúdo normativo, como se 

mostraria contraditório com o aspecto teleológico da norma, qual seja 

compensar o servidor publico nas hipóteses em que a preponderância do 

interesse publico obsta o regular gozo de férias. Por fim, não vislumbro 

qualquer correlação lógica entre o teor do artigo 37, XIV da CF e a norma 

Municipal, visto que a restrição constitucional se refere a utilização de 

acréscimos pecuniários para o cálculo de outros acréscimos, o que não 

ocorre no artigo 71 § 4 da Lei Orgânica Municipal que apenas prevê o 

pagamento em dobro da remuneração atinente ao período de gozo das 

férias, não infringindo tal norma a restrição Constitucional. Assim, 

considerando-se que o holerite confimando gozo de férias em janeiro de 

2018 atinente ao período aquisitivo 4/8/2015 e 3/8/2016 (o que foi 

expressamente confirmado pelo órgão de representação judicial da 

Municipalidade, O que demonstra claramente que o impetrante não gozou 

suas férias no período regulamentar e que tal situação somente pode ser 

imputada ao administrador seja por preponderância do interesse publico, 

seja por desídia se mostrando necessário o reconhecimento do direito do 

impetrante ao recebimento em dobro da sua remuneração para as férias 

que foram concedidas após 12 meses do período aquisitivo. ISTO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente writ, e 

CONCEDO a segurança impetrada por, reconhecendo o direito da 

impetrante ao pagamento em dobro das férias concedias após 12 meses 

do período aquisitivo, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar n. 

006/94/1994. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada e a 

Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos 

termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o 

juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. 

Outrossim, considerando-se a não apresentação de qualquer ato 

administrativo fundamentado apto a demonstrar o interesse publico na 

postergação da concessão das férias do impetrante, não se podendo 

afastar de plano a ocorrência de irregularidade administrativa que em tese 

pode até mesmo configurar improbidade, determino a materialização do 

presente feito que deverá ser encaminhado ao Ministério Público e ao 

Tribunal de Contas do Estado. Após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. Honorários 

advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então 

arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 5 de novembro de 

2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002173-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES TORRES (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002173-02.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP IMPETRADO: 

WESLEY LOPES TORRES Vistos em correição. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Engemac Construtora Eireli - Epp em desfavor de 

Wesley Lopes Torres, Diretor Geral do SAMAE - Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Sustenta o impetrante que venceu procedimento licitatório na 

modalidade pregão presencial para prestação de serviços especializados 

no qual originou a assinatura da Ata de Registro de Preços nº 

15/SAMAE/2018, datado de 17/04/2018, com valor total de R$ 

1.807.250,00 (id. 15432064). Ocorre que após notificação para execução 

de serviços (Ordem de Serviço nº 672, no valor de R$ 332.800,00, datado 

de 30/04/2018), o impetrante solicitou a desistência do contrato 

administrativo em 14/05/2018, em razão da inviabilidade econômica dos 

preços praticados, estando aquém do praticado no mercado e caso 

executado, traria sérios prejuízos ao impetrante ora contratado (id. 

15432222 e 15432493). Em razão disso, a autoridade impetrada procedeu 

com o cancelamento da ata de registro de preços pela inexecução do 

contrato e descumprimento das cláusulas avençadas pelo contratado, 

aplicando-lhe a penalidade de impedimento de contratar com a autarquia 

impetrada, bem como com a administração pública, pelo período de 02 

(dois) anos e o cancelamento da inscrição no cadastro de Fornecedores 

do SAMAE (id. 15432520). O impetrante interpôs recurso administrativo da 

decisão, que foi mantida conforme decisão em id. 15432714. Desse modo, 

pugna pela suspensão da penalidade imposta pela autoridade impetrada, 

ante a alegada abusividade da medida, com base nos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Com a exordial vieram documentos 

anexos, notadamente os documentos constitutivos do impetrante e o ato 

coator. Determinada a emenda para juntada da integralidade do 

procedimento administrativo do cancelamento da licitação, o impetrante 

informou que realizou solicitação junto à autoridade impetrada, todavia 

obteve os mesmos documentos já coligidos com a peça exordial, qual seja 

a decisão do cancelamento e a decisão do recurso administrativo. Em 

seguida os autos retornaram conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente ressalto que o mandado de segurança 

é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida 

ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...] Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 
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dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do artigo 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede 

de cognição sumária, própria deste momento processual, pelos 

argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há 

elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar, visto que 

não consta dos autos a integralidade de documentos referente ao 

processo administrativo e dos demais documentos referentes ao 

procedimento licitatório que o impetrante participou (Processo 

Administrativo nº 012/2018/SAMAE Pregão Presencial nº 

010/2018/SAMAE). Assim, considerando-se o teor do §1º artigo 6º 

corroborado pelo princípio da cooperação e considerando-se, sobretudo a 

urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem como o 

órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, 

apresente as devidas informações sobre o ato atacado e encaminhe a 

este juízo, cópia integral do processo administrativo da licitação, bem como 

das peças que instruíram a decisão do cancelamento do contrato nº 

15/2018 e demais documentos que reputar pertinente ao caso, visto que 

se deve destacar que a presunção legal é de que os atos administrativos 

são de fato praticados de forma regular. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. Posteriormente, voltem-me 

conclusos para deliberação No mais, cumpra-se prioritariamente, como 

determina o § 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará 

da Serra/MT, 6 de novembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002173-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES TORRES (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para EFETUAR o pagamento de diligência 

para cumprimento do Mandado de Notificação,devendo recolher uma 

diligência por meio de GUIA própria no site do TJMT, juntando a Guia 

recolhida nos autos, prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000473-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TUR TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000473-88.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LEANDRO TUR TRANSPORTES LTDA - ME IMPETRADO: 

DETRAN - MATO GROSSO Vistos em correição. Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Leandro Tur Tansportes Ltda - Me, em desfavor 

de Thiago França, Diretor Geral do Detran/MT, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe. Alega a impetrante, em síntese, que teve 

ilegalmente inviabilizado o licenciamento do veículo I/FORD FUSION, cor 

preta, placa OAR-2399, ano/modelo 2011/2011, chassi 

3FAHP0JA9BR306581, Renavam 00406553351, cujo documento segue 

anexo à inicial, condicionando-o à quitação de multas de trânsito, a qual 

não foi notificado. Informa na inicial que nunca foi notificado das multas 

aplicadas pelos entes autuadores. Com a inicial vieram documentos 

atinentes ao veículo. A autoridade coatora apresentou informações, 

suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual, inviabilidade 

da via eleita e ausência de prova pré-constituída, ilegitimidade passiva e, 

no mérito, a regularidade das multas aplicadas, estando o impetrante em 

desconformidade com as regras para condução de veículo automotor, não 

havendo abusividade ou irregularidade na infração uma vez que a 

autoridade agiu nos limites legais ao condicionar o licenciamento ao 

pagamento das multas já notificadas (id. 13307162). Recebida a inicial 

requisitou-se informações aos órgãos de trânsito quanto os autos de 

infração cadastrados junto ao extrato do veículo anexo à exordial. Os 

órgãos de transito apresentaram informações conforme ids. 13037854, 

13539869, 13557555, 13829552. Instado, o Parquet manifestou a ausência 

de intervenção ministerial no presente caso, ante a carência de interesse 

socialmente relevante (id. 14863027). Vieram os autos conclusos. É o 

relato necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo 

artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o 

instrumento apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, 

entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

“Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de 

ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A via do 

mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual 

deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os 

fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a 

ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do 

impetrante.” (Mandado de Segurança nº. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. 

Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302). De fato, como ação 

civil de rito especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a 

exigência de um direito líquido e certo é plenamente justificável, 

principalmente porque não há espaço para a fase de produção probatória 

nesse rito. Além da exigência de um direito líquido e certo, são também 

pressupostos específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, 

a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo 

referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os 

aludidos assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista 

Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, página 581/582): “[...] a autoridade pública 

(titular do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 
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ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese.” “[...] lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportando mandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito deve ser comprovada, demonstrando-se o justo receio, 

os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.”. Inicialmente, 

inviável o acolhimento das preliminares de incompetência, inviabilidade da 

via eleita e de ilegitimidade passiva, visto que o mandado se volta contra o 

condicionamento do licenciamento ao recolhimento de multa e não contra 

as multas em si. Importante frisar que o licenciamento do veículo está 

vinculado ao impetrado, uma vez que o automóvel encontra-se registrado 

e sob os cuidados do DETRAN-MT, e todo o trâmite envolvendo o veículo 

(regularização de documentação, transferências, vistorias), cabe ao 

órgão impetrando. Ademais, a via eleita é perfeitamente aplicável a tutela 

de direito líquido e certo quando tolhido por qualquer autoridade coatora, 

respeitadas as regras de competência. Assim, não há o que se falar em 

incompetência da Justiça Estadual ou inviabilidade da via eleita. Em relação 

a preliminar de ausência de prova pré-constituída, é certo que o mandado 

de segurança é procedimento especial célere que não comporta maiores 

dilações probatórias. No entanto, o artigo 6º, §1 da Lei nº 12.016/2009, 

prevê expressamente a possibilidade de apresentação dos documentos 

necessários à prova do alegado pela autoridade coatora quando esta os 

possuir. O saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES, ministra o seguinte 

entendimento: “As informações constituem a defesa da Administração. [...] 

Nas informações o impetrado deverá esclarecer minuciosamente os fatos 

e o direito em que se baseou o ato impugnado. Poderá oferecer prova 

documental e pericial já produzida. [...]” (in MANDADO DE SEGURANÇA E 

OUTRAS – Malheiros Editores – 22ª edição – 2000 – p. 87). Assim, é dever 

da autoridade impetrada a prova de que seus atos estão de acordo com 

as normas do CTB, não merecendo prosperar em sede preliminar tais 

indagações. Diante do exposto, não conheço as preliminares suscitadas 

pelo impetrado. Superada tais questões, passo ao mérito. Convém 

ressaltar que se reveste de total legalidade, a exigência do pagamento de 

multas de trânsito para obtenção da renovação do licenciamento do 

veículo, uma vez tendo sido obedecido a exigência legal da notificação ao 

proprietário do veículo, informando-o da existência da penalidade para que 

exerça a sua defesa, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro em 

regulamentação específica. A ênfase da jurisprudência dominante é no 

sentido de confirmar a legalidade dessa exigência, que não caracteriza, 

em princípio, abuso ou arbítrio da autoridade, desde que, como já acima 

enfatizado, esteja revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e 

validade. Assim dispõe a súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça: É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado. Nesse aspecto, quando não 

ocorrer à prévia notificação do infrator é irregular a cobrança de 

pagamento de multas, a fim de liberar o licenciamento do veículo, em 

conformidade com a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: No 

processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são 

necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena 

decorrente da infração”. (grifo nosso) Outra não é a orientação dos 

tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 

CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a suspensão da 

multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao licenciamento do seu 

veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao pagamento de multas. 

Ilegalidade. Ausência de comprovação de notificação emitida. Incumbe à 

autoridade coatora provar a efetiva notificação. Segurança concedida 

para permitir renovação da licença veicular sem o pagamento das multas. 

Sentença mantida. (TJSP – REEX 10163272520148260224, Relator 

Ronaldo Andrade, 3ª Câmara de Direito Público, Julgamento em 

03/03/2015, Publicação: 20/03/2015) (grifo nosso) MANDADO DE 

SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MULTAS DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO 

DE MULTA. ILEGALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a vinculação 

do licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas, máxime se ao 

infrator ou ao proprietário do veículo não foi dado o direito ao contraditório 

e à ampla defesa. (ReeNec 103189/2012, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no 

DJE 23/04/2013) (Grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VINCULADOS AO 

PAGAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR. ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A inadequação da via 

eleita é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser 

examinada. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento do veículo 

ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de que a 

dupla notificação foi realizada. O agente do órgão estatal, tendo em vista o 

princípio da legalidade, pode, por ocasião do licenciamento do veículo, 

condicioná-lo ao prévio pagamento das multas de trânsito. É 

imprescindível, contudo, que o infrator tenha sido duplamente notificado, à 

luz do art. 281, parágrafo único, inc. II, do CTB. Caso contrário, 

configura-se a conduta ilegal do agente público, de que resulta a 

declaração da insubsistência do registro da infração. (Apelação / 

Remessa Necessária 80662/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/02/2011, Publicado no DJE 25/03/2011) 

(Grifo nosso) Dessa forma, somente quando o infrator tenha sido 

previamente notificado da multa de trânsito, resguardado, assim, seu 

direito de defesa junto ao órgão competente, é que se torna legítima a 

exigência de pagamento para a renovação do licenciamento do veículo. E 

em razão disso, a autoridade de trânsito somente poderá condicionar o 

licenciamento do veículo ao pagamento de multa se o infrator, após a 

cientificação regular da autuação, for devidamente notificado da sua 

imposição, a fim de que seja resguardado o exercício do contraditório e da 

ampla defesa na esfera administrativa. Com efeito, as multas somente 

poderão ser exigidas como condição ao licenciamento caso tenha ocorrido 

as regulares notificações do infrator, nos termos dos artigos 281 e 282, 

do Código de Trânsito Brasileiro. Para constatação acerca da regularidade 

das notificações de infração da requerente, determinou-se a expedição de 

oficio aos órgãos autores das autuações constantes no extrato do veículo 

da impetrante (id. 11928770). Entretanto, das informações apresentadas, 

reputo que somente o Município de Tangará da Serra procedeu com a 

regular notificação do impetrante do auto de infração 

291850-TGA0030946-5185/01, estando com efeito suspensivo em razão 

do recurso administrativo interposto pelo impetrante junto ao órgão 

municipal (id. 13037854). No que tange os demais autos, conforme 

informações apresentadas, não consta das notificações o aviso de 

recebimento com ciência do autuado, estando ausente assim, a prova de 

regularidade da notificação, conforme extratos anexos (ids. 13539346; 

13557555; 13859552 ). Outrossim, o ofício destinados ao Detran/PR, não 

houve resposta quanto a regularidade do auto de infração, conforme 

resposta em id. 13539869. Assim, reputo que não houve comprovação 

pelo Impetrado de que as notificações de quaisquer dos autos de infração 

foram efetuadas segundo a norma prevista no Código de Trânsito 

Brasileiro, sendo que a única autuação devidamente regular encontra-se 

com efeito suspensivo em razão de recurso administrativo, que também 

não importa em fundamento para negativa do licenciamento do veículo da 

parte autora. Portanto, a negativa imposta pelo Impetrado, consistente na 

condição de primeiramente recolher as multas para após elaborar o ato de 

licenciamento do automóvel fere o direito líquido e certo do Impetrante. Por 

tais razões, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade da exigência, 

pelo DETRAN, do prévio pagamento das multas correspondentes aos 

autos de infração constantes do extrato do veículo do impetrante, para 

renovação do licenciamento de seu veículo, uma vez que ausentes as 

devidas notificações. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inaugural e concedo a segurança postulada para assegurar ao impetrante 

o licenciamento do veículo I/FORD FUSION, cor preta, placa OAR-2399, 

ano/modelo 2011/2011, chassi 3FAHP0JA9BR306581, Renavam 

00406553351, independente do pagamento das multas relacionadas aos 

autos de infração: TGA0030946-5185/01 (Município de Tangará da Serra); 

E031934940-7463/00 (DNIT); T001235613-5967/00 (Estado do Paraná); 

R012763954-7463/00 e A019758707- 5029/02 (Estado de Goiás), uma vez 

que não comprovada a notificação do impetrante e/ou pendente de 

julgamento de recurso, sem prejuízo das cobranças das multas após a 

prévia notificação do autuado e eventual julgamento de recurso 

administrativo. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e se 
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cumpra. Tangará da Serra/MT, 6 de novembro de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174400 Nr: 16281-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF, CARLOS LEITE 

ARAGONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 DIAS

Intimando/Citando/Notificando:Algodoeira Itamarati Agro Industrial s/a, 

CNPJ: 33.718.941/0001-14, Endereço: Rod 364, Km 373, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para, nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, que efetue o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 401,49 (quatrocentos e um reais e quarenta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do prazo do presente 

edital, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante.

Decisão/Despacho:: “(...) Diante do exposto, julgo totalmente procedente, o 

pedido formulado pela embargante, devendo ser declarada nula a citação 

e todos os atos posteriores a mesma. Por conseguinte, a título de 

sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor atribuído a causa, em consonância com o princípio da causalidade, 

como também ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. 

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em tempo traslade-se cópia 

da presente sentença aos autos da execução de título extrajudicial, que 

deverá prosseguir visando a regularização da citação do devedor, 

devendo ainda se manifestar quanto a prescrição intercorrente. Devendo 

ainda se oficiar ao Cartório para levantamento da penhora realizada. 

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário e 

arquivem-se os autos.P. R. I. C. Tangará da Serra- MT, 30 de janeiro de 

2015. Marcos Terencio Agostinho Pires. Juiz de Direito”

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, técnica judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295609 Nr: 21569-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAIKE PATRICK SILVA SCHAEFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DA DECISÃO 

ACOSTADA AS FLS. 32/32 VERSO, EM SUA PARTE AFINAL 

TRANSCRITA: (...) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ANELADA NA 

PROEMIAL, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FORNEÇAM AO 

PACIENTE MAIKE PATRICK SLVA SCHAEFLER, NO PRAZO DE 

48(QUARENTA E OITO ) HORAS A COMPETENTE CIRURGIA 

ESPECIALIZADA DA MENEIRA RECEITADA E AINDA OS MEDICAMENTOS 

NECESSARIOS PELO PERIODO EM FOR NECESSARIO PARA O 

TRATAMENTO E RCUPERAÇÃO DO PACIENTE , SOB PENA DE 

PAGAMENTO DE MULTA DIARIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR 

DIA, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 537, CAPUT, DO DIGESTRO 

PROCESSUAL CIVIL, SEM PREJUIZO DEOUTRAS SANÇÕES CABIVEIS AO 

CASO(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar a parte autora para providenciar o resumo da inicial, 

enviando para o email desta vara: ts.5civel@tjmt.jus.br, para citação das 

requeridas por edital, COM URGENCIA POR SE TRATAR DE PROCESSO 

INCLUIDOS NA META 2 DO CNJ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282052 Nr: 10677-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288603 Nr: 15991-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 
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8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264141 Nr: 27787-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MORGANA BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Ante o exposto, acolho o pedido deduzido na exordial, e JULGO 

PROCEDENTE o pleito para manter a parte embargante na posse do imóvel 

litigioso, excluída a constrição judicial que recaiu sobre o mesmo, razão 

por que DETERMINO a desconstituição da penhora, no que tange ao imóvel 

descrita na inicial. CONDENO a parte embargada, visto que antes da 

constrição tinha pleno conhecimento da compra e venda do imóvel e 

exercício da posse pelos embargantes, ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da causa, observando-se quanto a este o acolhimento da 

impugnação apresentada pela embargada. Por oportuno, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do inc. I do art. 487 

do CPC.Em tempo, traslade-se cópia da presente sentença ao processo 

de execução apensado, tendo em vista os efeitos dessa decisão, para o 

prosseguimento da execução, intimando-se a exequente para a indicação 

de outros bens penhoráveis de titularidade dos executados. Após o 

trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da sentença/acórdão, com a 

respectiva certidão de trânsito em julgado, aos autos principais. Após, não 

sendo apresentados novos reqeurimentos, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290313 Nr: 17262-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA LAURINDO AGUIRRA - 

OAB:OAB/SP 58.946, EDUARDO JULIANI AGUIRRA - OAB:250407, 

MARCIO ANTONIO COSTA - OAB:OAB/SP 272.708, RENATA JULIANI 

AGUIRRA CALIL - OAB:OAB/SP 211.853, RICARDO ALEXANDRE 

AUGUSTI - OAB:OAB/SP 250.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO: Certifico que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz da 

5ª vara cível, após a parte autora proceder o depósito do valor da 

diligencia diligenciei ao endereço indicado, no dia, 25 de outubro e ali 

sendo, não foi possível proceder a CITAÇÃO do devedor: NELSON JOSE 

VIGOLO, pois segundo um funcionário que não quis se identificar ele tinha 

uma Parceria, que ali na Fazenda, Qurencia com os proprietários, mas se 

encerrou mas que ele por meio de sua empresa, ainda continuaria 

plantado na região afastado dali acerca de 100 Km no lugar denominadado 

de Fazenda Branca, e que outras informações quem poderia me repassar 

era o dono da Fazenda, Sr, Douglas Crestani, mas que ele não se 

encontrava, assim sendo, diligenciei a Fazenda Branca, nesta data e ali 

não lhe encontrei obtive informações onde poderia obter inormaçoes era 

no Escritório da Fazenda, que fica aqui em nossa cidade, ao lado do 

Parque de Exposicão Avenida Lions Internacional, retornei até a Fazenda 

no dia, 31 de outubro e fui informado por seu proprietário Douglas 

Crestani, que ele tinha uma parceria com o executado mas que se 

encerrou e que ele e sócio da Empresa Semeare Agropecuária, que planta 

na Fazenda Branca, mas que ele dificilmente aparece aqui no município, e 

que outras informações poderia obter em seu escritório comercial, assim 

sendo, diligenciei ao endereço acima e o o funcionário Fernando me 

confirmou todas as informações e me forneceu seu atual endereço, 

Avenida Presidente João Goulart, nº 543, Rondonópolis-MT. Não 

encontrando o devedor não efetuei o ARRESTO de bens pois a parte 

autora não os indicou, devolvo o r. mandado em cartório e caso os indique 

seja este meirinho indicado para seu cumprimento. de

 Tangara da Serra, 05/ 11/ 2018

 Manoel Reis Cangussu Ribeiro- Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação na localidade denominada Assentamento Antônio 

Conselheiro, zona rural, neste Município e Comarca, ao qual será 

acrescido a importância relativa à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição da párte requerida Banco do Brasil acostada as fls. 1658/1659

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Frustradas todas as diligências para a localização e citaçãod as 

reqeuridas, defiro o pedido de citação por edital.

Certificado o prazo para oferecimento de embargos a ação monitória, 

abra-se vista a Defensoria Publica para que atue como curadora especial 

das requeridas citadas por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

218,55 OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR 

O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204430 Nr: 18284-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Steffen, Maria Salete Lopes Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

20.066,82 OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262954 Nr: 26930-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, Kessila Rodrigues Lopes - OAB:19952O

 Autos n.º 262954Vistos,Tratam os autos de Ação Declaratória de 

nulidade com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TCA 

-Tangará Comércio de Automóveis em desfavor de Banco da Amazônia 

S/A, todos qualificados no encarte processual.Sustenta o autor, em 

síntese, a existência de vicio de citação nos autos cod. 58835.Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 12/738.Determinou-se a emenda do 

pedido para adequação do valor da causa e comprovação da alegada 

hipossuficiência da empresa requerente face o pedido de gratuidade da 

justiça (fl. 740/v). Em fl. 742 a parte autora adequou o valor da causa bem 

como procedeu com o pagamento das custas ...no prazo já fixado para 

regularização de sua representação processual ou da sua situação 

cadastral junto a Receita Federal, que também emende a inicial e promova 

a citação de todas as partes que integram a lide onde forma praticados os 

atos cuja nulidade pretende reconhecer.Assim, determino que se intime o 

autor para que no prazo de 15 dias comprove a regularidade ou regularize 

sua representação processual, bem como inclua no polo passivo da 

demanda todas as partes que integraram a lide onde foram praticados os 

atos ora impugnados, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito.Sem prejuízo de tal determinação oficie-se a competente Junta 

Comercial para que informe todas as alterações do quadro social da 

e m p r e s a  a u t o r a ,  b e m  c o m o  i d e n t i f i q u e  t o d o s  o s 

administradores/representantes do mesmo, informando inclusive o período 

em que tais pessoas permaneceram como administradores/representantes 

da empresa requerida.Apresentadas as emendas ora determinadas ou 

certificado o decurso do prazo para tanto, voltem-me conclusos para o 

prosseguimento do feito.Consigno ainda que para a hipótese do autor e do 

Executado Aderval Bento desejaram a emenda com o ingresso deste 

ultimo no polo ativo da presente demanda, deverá este último consignar 

expressamente seu interesse na realização de nova audiência de 

conciliação.Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de novembro 

de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187909 Nr: 4877-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12406-A 

OAB/MT, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.1216, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimação do autor para manifestar-se ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

ABAIXO TRANSCRITA: dirigi-me ao endereço fornecido no mandado, 

nesta cidade e Comarca e ali sendo não encontrei o bem objeto do 

mandado. A seguir efetuei inúmeras diligências pelos bairros da cidade 

pôr sem localizar o referido veículo. A seguir informei-me com empresas 

que fazem a guarda de veículos e motocicletas apreendidas pela policia 

militar sendo elas Amadeu Guinchos, Bravel Veículos, Guincho Corujão, 

Auto Latas Auto Peças, Rubão Auto Guincho, porém sem localizar o 

veículo objeto da apreensão, razão pela qual DEIXEI DE PROCEDER A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito no r. mandado, em virtude de 

não encontrá-lo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 259-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão e complemento de 

diligência: não foi possível efetuar a CITAÇÃO dos executados 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMÃOS, OTACIR 

FERNANDES DA SILVA e ELZELENA APARECIDA DIAS, em razão de que 

os executados mencionados não residem no endereço indicado, sendo 

pessoas desconhecida pelo atual morador, Sr. Ronaldo Nunes. Diante da 

não localização dos devedores, solicito que seja a parte credora intimada 

para efetuar antecipadamente o deposito do valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), que deverá ser depositada por meio de 

guia disponibilizada no Linckhttp://arrecadação.tjmt.jus.br/#/diligência, 

complementação, tudo conforme provimento em vigência, para fins efetuar 

buscas de bens junto ao CRI e Ciretran e, consequente ARRESTO, 

AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS, se for o caso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255329 Nr: 20923-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ, 

CAROLINA ENTRINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO FILHO - OAB:34516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, RICARDO SOARES BERGONSO - OAB:164274/SP

 Vistos,

Recebo a petição de fls1 76/177 como embargos de declaração.

Assim, oportunize-se a manifestação do autor e então conclusos.

No que tange a emenda de fls. 174/17 é certo que cabe a parte 

interessada a qualificação da parte com quem pretende litigar, assim 
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consigno nova oportunizada a parte para emendar seus chamamento ao 

processo, qualificando, expressamente a pessoa que pretende integrar na 

lide.

Outrossim, apresentada a manifestação do autor quanto aos embargos de 

declaração atinente a sentença que extinguiu a relação processual em 

relação a Bayer Cropscience Ltda, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142877 Nr: 2343-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença juntado as folhas 275/279, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão do oficial de justiça: NÃO EFETUEI A PENHORA, em virtude de que 

os bens que existente no laboratório é de utilidade expressa de 

funcionamento, conforme informação do Sr.- MARCIO MARTINEZ 

DELIBERALI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183552 Nr: 1691-76.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS MEI, 

LUCIDIA XAVIER DA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 25(vinte e cinco) dias, para 

a que a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o 

teor da petição da autora acostada as fls.284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 6228-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA FERENCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital de citação via e-mail: ts.5civel@tj.mt.gov.br, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208523 Nr: 862-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARQUEZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DARTORE, LAURITA DARTORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao complemento de diligencia 

do oficial de justiça: Realizadas as diligencias complementares autorizadas 

pela Advogada da parte autora, seja ela intimada a efetuar o depósito no 

valor de R$ 487.00 ( quatrocentos e oitenta e sete reais) referente a 100 

Km percorridos e 05 diligencias local, a ser depositada por meio de guia 

disponibilizada no link http:// arrecadação .tjmt. jus. br# guia diligencia/ 

depósito indicando este oficial de justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, 

para o recebimento dos valores, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligência 

do oficial de justiça complementares autorizadas pela Advogada da parte 

autora seja ela intimada a efetuar o depósito no valor de R$ ( 800.00) 

oitocentos reais referente a 100 Km percorridos ida e volta e 14 diligencias 

local a ser depositado por meio de guia disponibilizada no link http:// 

arrecadação. tjmt. Jus. Br# guia diligencia/ depósito indicando este oficial 

de justiça, Manoel Reis Cangussu Ribeiro, para o recebimento dos valores, 

tudo conforme o que determina o provimento 7/2017, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267313 Nr: 30129-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELAINE FERREIRA CHABUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEMERSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Oficie-se a empresa Yamaha Adm Consorcio Ltda solicietnado-se 

informações sobre a situação do financiamento descrito na inicial, 

inclusive informando sebre eventual pendência de Ação de Busca e 

Apreensão sobre o veículo.

Sem prejuízo, de tal deliberação, considerando-se a natureza do litigio, 

reputo necessária a realização de nova tentativa de conciliação, 

diretamente por este Juízo, desginando para tanto audiência de 

conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 14:00 horas-MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143465 Nr: 3004-77.2012.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELINO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Vistos,

I - Considerando-se que o saldo devedor do requerido é claramente 

inferior ao montante depositado em juízo acrescdo

Intime-se o autor para que apresente comprovante do montante obtido com 

a venda judicial, proceda-se o levantamento dos valores depositados em 

favor da instituição financeira.

II - Intime-se a Instituição Financeira para que apresente comprovantes das 

despesas decorrentes com a alienação do veículo, no prazo de 60 dias, 

consigno o prazo em razão da periodo a que se referem os fatos.

III _ Após ao contador para liquidação do saldo devedor, devendo 

computar as despesas comprovadas, procedendo a amortização do saldo 

devedor na data dos depósitos judiciais e da venda do veículo.

IV - Apresentado o cálculo pelo contador, colha-se a manifestação das 

partes e então concluos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223455 Nr: 12801-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847 MT, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:18.584-MT, 

SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal quanto ao laudo 

pericial acostado as folhas 240/242.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 48-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLIDETE ROTAVA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NATÉRCIA DA SILVA 

- OAB:OAB/MG 67.847, GERALDO MAGELA LEITE - OAB:65842/MG, 

GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - OAB:81424/MG, JOSE DE ARIMATÉIA 

SALES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG-24267

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA para manifestar COM 

URGENCIA acerca da correspondência expedida para a intima-ção da 

requerida para a audiência designada para o dia 21/11/2018, as 16h00min 

horas, onde a correspondência foi devolvida com a in-formação 

ENDEREÇO INSUFICIENTE”, DEVENDO O ADVOGADO DA REQUERIDA 

INFORMAR NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUALI-ZADO PARA FINS DE 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZER A MESMA 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇAO PARA A REFERIDA 

AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Intimação do autor para comprovar nos autos o pagamento da diligência 

do oficial de justiça referente à guia de recolhimento n. 79677, mencionada 

a petição de protocolo n. 294404 em 26/10/2018, tendo em vista a não 

arrecadação da mesma, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação das partes para que fiquem cientes do termo de penhora 

expedido nos autos, as folhas 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270927 Nr: 1925-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO ROBERTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para requerer o que de direito acerca da certidão do 

oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz 

da 5ª vara cível, diligenciei ao endereço indicado e ali sendo, não foi 

possível proceder a CITAÇÃO de: SANDRO ROBERTO BUENO, pois 

segundo informações obtidas ele se mudou para uma Fazenda, no 

Muncipio de Reserva de Cabaçal, após diversas buscas localizei seu pai, 

Sr. Chiclé, o qual me confirmou as informações e que o regerido poderá 

ser localizado em sua Fazenda, no muncipio de Reserva do Cabaçal 

Fazenda Chiclé, mas que o requerido e caminhoneiro e dificilmemente e 

encontrado na Fazenda, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287778 Nr: 15402-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TADAO SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO IZAIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

certidão do oficial de justiça: em diligencia até ao endereço indicado e aí 

sendo o senhor Mauricio estava para Campo Novo a trabalho e não tem 

data certa para seu retorno- sendo assim a senhora Raquel (esposa de 

Mauricio) recebeu a notificação ficando ciente desta decisão bem como se 

comprometeu em dar a ciência também ao seu esposo da decisão e por 

todo o conteúdo do mandado e do r despacho no final transcrito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 218615 Nr: 8770-72.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 179/181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118301 Nr: 8273-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORIVALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088/SP

 Intimação do autor para manifestar, no prazolegal, sobre o teor da petição 

de folhas 276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249721 Nr: 16418-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor tendo em vista NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR A PARTE 

EXECUTADA, em virtude que no endereço situado a Avenida Nilo Torres 

nº 1564-W encontra-se instalada a empresa L. M. COMERCIO DE 

ALIMENTOS, conforme informação do gerente LUIZ CAJUEIRO DA SILVA 

NEVES, para apresentar o endereço atualizado do executado, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245351 Nr: 13026-24.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELISMARA DOURADO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA PATRICIA PASQUALLI 

- OAB:10.633 OAB/MT, VALERIA BAGGIORICHTER - OAB:MT/4 676

 Vistos,

Reitere-se o oficio de fls.139 incluindo nos mesmos os dados legiveis 

constantes do boleto, destacando-se a data de vencimento 15/3/2016, 

agencia /códgio Beneficiário 2938/27912-8, valor R$ 125,00 numero 

identificador 175/015649212-2 numero do documento 1352833 Pagador 

Helsmara Dourado de Santana, referente ao contrato 1352833 3/2016 

11/3/2016, Beneficiário Club Administradora de Cartões, Ltda, devendo 

ainda consignar-se que se trata de reiteração e em caso de "insuficiência 

de dados para levantamento" deve a empresa solicitada esclarecer 

expressamente qual a informação faltante.

Outrossim, oportunize-se ao requerido para que se manfieste sobre o 

aventado descumprimento da antecipação de tutela em tese decorrente da 

cobrança mediante apresentação de novo boleto de fls. 148.

Após, conclusos para o saneamento ou eventual julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO FERREIRA FRANCO, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

443541-9/2018, valor R$ 2.025,38, beneficiário JROMERO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS expedido nos autos, as folhas 432.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 3049-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, YASUHIRO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, PAULINO MINORU ORITA, CARLOS SUSUMU 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação dos executados para apresentarem contrarrazões ao recurso 

de apelação de folhas 635.152, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225548 Nr: 14676-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CLEONICE ALVES DE 

BRITO CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intimação do requerido para manifestar, sobre o teor da petição de folhas 

142/148, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8021 Nr: 475-42.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, MARCIO RICARDO INTROVINI 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 
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OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal quanto ao auto de 

penhora no rosto dos autos de folhas 1085.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21485 Nr: 631-88.2003.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281624 Nr: 10339-40.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA, ATACADÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, JULIO CESAR FONSECA SPINCEL - OAB:173214/SP, 

MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, THIAGO SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17.528-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos pelas partes requeridas, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 23248-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: procurei e não foi possível citar Mariza Zancheta, pois não a 

encontrei. Na verdade, ela e seu esposo na Rua 13, Nº 166-e Centro, 

próximo ao Hospital Santa Ângela não residem mais aqui em Tangará da 

Serra há cerca de 2 anos. Também certifico que procurei na Rua 13 na 

Vila Alta III e lá, sem ter a numeração da casa fica inviável localizar 

alguém, mesmo assim diligenciei, mas os moradores não sabem dar 

notícias sobre a Mariza. Bem como apresentar o endereço atualizado do 

executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62996 Nr: 4516-71.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

YASUHIRO TANAKA, ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação dos executados para apresentarem contrarrazões ao recurso 

de apelação de folhas 458/476.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102848 Nr: 1706-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO SANTOS, MARIA EDINILMA SANTOS, 

RODOLFO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTOS - OAB:14.133-MT, 

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - OAB:10.827, MÁRIO 

MÁRCIO DE LARA SORIANO - OAB:3.946

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DA ADVOGADA KAMILA 

APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPÍRITO SANTO, quanto ao teor 

da decisão de fls. 246: Vistos, Inviável o acolhimento de nova impugnação 

frente cálculo já impugnado e homologado, sendo patente no presente 

feito a preclusão decorrente da impugnação de fls. 226 já afastada, sendo 

inviável a renovação de impugnação de cálculo já homologado. Cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 235/235v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228639 Nr: 17287-66.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PAZ SANTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Intimação do requerido para manifestar, sobre o teor da petição de folhas 

126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100634 Nr: 7698-65.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIO TULIO BARCELOS, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

445350-6/2018, valor R$ 3.451,58, expedido nos autos as folhas 813.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155164 Nr: 3781-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO WILLIAN LEITE, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

444389-6/2018 no valor R$ 2.708,98, expedido nos autos as folhas 136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140123 Nr: 10654-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, 

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES, CAROLINA ATALA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAL COL DE SOUZA - ME, MARGARETE 

DALCOL DE SOUZA DANTAS, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA BANCO BRADESCO 

PARA MANIFESTAR QUANTO AO TEOR DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS. 305/308, BEM COMO ACERCA DA PETIÇÃO 

ACOSTADA AS FLS. 314//317, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Brasnoste-MT para avaliação, 

devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

449343-5/2018, valor R$ 5.486,40, beneficiário JROMERO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS expedido nos autos, as folhas 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104354 Nr: 3168-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON FRANKS FERREIRA BELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

432824-8/2018 expedido nos autos as folhas 664.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214500 Nr: 5607-84.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE OLIVEIRA LOPES, CLAUDEMIR DE SOUZA, 

JOSÉ OSÓRIO ROSA, MARCIO TAVARES DA SILVA, ELIO PEREIRA, 

JOAQUIM CABOCLO LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-SSERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OSORIO ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos n.º 214500Vistos,Tratam os autos de Ação promovida por Marcio 

de Oliveira Lopes e outros em desfavor da Diretoria do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, visando reconhecer 

o impedimento de José AntÓnio Garcia Neto e demais membros da diretoria 

para ocupar seus respectivos cargos por não terem prestado contas. 

Pugna ainda em sede de antecipação de tutela a suspensão de a ente 

destituído de personalidade jurídica, qual seja a Diretoria do Sindicato dos 

Servidores Municipais de Tangará da Serra.Assim, de rigor o acolhimento 

da preliminar apresentada, contudo, considerando-se a natureza da 

irregularidade contida na identificação do polo passivo, reputo antes da 

citação, necessário se oportunizar ao autor, nos termos do artigo 115 do 

CPC, aplicado analogicamente, o prazo de 15 dias para a emenda da 

inicial, identificando e qualificando expressamente as pessoas físicas ou 

jurídica contra a qual destina sua pretensão, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito.Outrossim, considerando-se a natureza do feito 

deve a parte autora ainda se manifestar sobre eventual carência 

superveniente, esclarecendo sobre eventual aprovação ou rejeição das 

contas indicadas na inicial, bem como sobre a qualificação dos atuais 

membros da Diretoria, e identificando os que teriam tido contas 

reprovadas.Tangará da Serra/MT, 12 de novembro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Vistos,

Considerando-se que o julgamento ainda pende de embargos de 

declaração, inclusive com efeitos infrigentes, opostos por todas as partes, 

reputo ainda viável a realização de audiência de conciliação pleiteada pelo 

autor.

Para tanto designo audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 

2018, às 17:00 horas-MT, perante este Juízo, oportunidade, na qual caso 

furstrada a composição, serão apreciados os embargos pendentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143112 Nr: 2601-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 DESIGN INTERIORES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença juntado as folhas 311/315, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159835 Nr: 9143-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI GOMES DA CRUZ ME, DARCI GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Intime-se o exequente para que renove os calculos de liquidação do 

débito, nos termos do titulo judicial já constituído, visto que os calculos de 

fls 195 são claramente discrepantes do titulo judicial e até mesmo dos 

termos da inicial e dos calculos anteriormente apresentados pela autora.

Apresentados novos calculos, colha-se a manifestação da Defensoria 

Publica e então conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292837 Nr: 19290-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE SEBASTIANA RIBEIRO, ADALBERTO FERREIRA 

MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, ARIVALDO FERREIRA MENDES JUNIOR, 

JOYCE KARLA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES, 

INDEA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a complexidade dos fatos narrados pelo peticionário, 

defiro a dilação para a emenda da inicial no prazo de 15 dias.

Contudo, com fulcro no poder geral de cautela, determino que a 

integralidade dos valores obtidos com o abate dos 175 animais cuja 

titularidade inicialmente foram atribuidas ao condominio e ora são 

atribuídos integralmente ao espólio e respectiva meeira, sejam depositadas 

em juízo até a apresentação de documentação e declaração das partes 

maiores e capazes apta a demonstrar a inexistência de qualquer dissenso 

quanto a situação do mencionado lote.

Outrossim, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288779 Nr: 16094-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABNER RAABY SOUZA BENNERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 54/55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104354 Nr: 3168-81.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON FRANKS FERREIRA BELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Intimação do executado para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

432829-9/2018 e n. 432819-1/2018, expedido nos autos as folhas 

662/663.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 6624-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E 

SILVA, JULIANO JARDIM CAMPOS, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E 

SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos n.º 136371Vistos,Inicialmente, considerando-se a natureza do bem 

imóvel, reputo pelnamente sanável a pendência quanto a nomeação de fiel 

depositário, não vislumbrando qualquer justificativa para a anulação do 

ato, devendo apenas ser mesmo complementando com a nomeação do 

atual proprietário do imóvel para permanecer como depositário do bem, 

comparecendo em juízo para firmar o respectivo termo, prosseguindo-se o 

feito em seus ulteriores termos.Nesse Sentido: PENHORA. NULIDADE. 

AUSÊNCIA DE FIEL DEPOSITÁRIO. Em que pese a previsão contida no 

artigo 838 do NCPC, a inexistência de fiel depositário no termo de penhora 

não prejudica sua validade, uma vez que o objetivo da penhora é 

resguardar o bem objeto ...RT-1 - AP: 00109561020155010483, Relator: 

MONICA BATISTA VIEIRA PUGLIA, Data de Julgamento: 19/06/2017, 

Terceira Turma, Data de Publicação: 07/07/2017)Outrossim, no que tange 

a alegação de ausência de citação de uma das executadas, 

considerando-se que a executada Maria Regina Rivalta e Cia, compareceu 

espontaneamente aos autos, por meio de seu procurador (fls. 19), 

celebrando acordo, por meio de seu procurador, celebrando acordo 

acompanhado por patrono constituído, que posteriormente substabeleceu 

para os patronos peticionantes a fls. 242, que inclusive já peticionaram 

expressamente em seu nome (fls. 155), não verifico qualquer pendencia 

quanto a citação ou intimação desta da penhora já realizada, razão pela 

qual indefiro o pedido de fls. 155 e seguintes atinente a nulidade da 

penhora.Para prosseguimento do feito, intime-se o proprietário do imóvel 

para que no prazo de 15 dias comparecer em Juizo firmado o 

compromisso de depositário.Sem prejuízo, para o prosseguimento do feito 

depreque-se a avaliação e hasta publica do imóvel penhorado.Tangará da 

Serra, 12 de novembro de 2019Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12943 Nr: 2147-51.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT, ZACARIAS FERREIRA DIAS - OAB:3576-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 
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cartório do 1º oficio registro de imóvel Antônio Tuim de Almeida nesta 

comarca correspondente a R$ 13,38 ( treze reais e trinta e oito centavos), 

poderá ser paga a recepção do cartório de imóvel ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agência, n. 2086 da Caixa Econômica 

federal em nome do cartório 1º Oficio de Tangara da Serra-MT, devendo 

ser confirmado para baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260300 Nr: 25055-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Otto Gerlack Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fernandes de Bona Varnier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINHO OTTO GERLACK 

NETO - OAB:165488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Media-neira 

–PR, tendo em vista que a citação da parte requerida foi negati-va , sendo 

que o oficial certificou que não foi possível proceder a cita-ção da mesma 

conforme certidão do oficial de justiça acostada as fls. 57 verso.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 294651 Nr: 20722-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Certifico que encaminho estes autos para intimação do advogado do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo de pena encartado às fls. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228654 Nr: 17315-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico que encaminho estes autos para intimação do advogado do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo de pena encartado às fls. 501.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 228314 Nr: 16977-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Certifico que encaminho estes autos para intimação do advogado do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo de pena encartado às fls. 113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291969 Nr: 18599-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVITI ALBANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

 Certifico que encaminho estes autos para intimação do advogado do 

reeducando para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo de pena encartado às fls. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 174215 Nr: 16066-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO CONCEIÇÃO 

MOREIRA DE CARVALHO - OAB:121.173/SP, MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Certifico que impulsiono os autos para intiamar a defesa do seguinte 

despacho"No mesmo passo, dê-se vistas dos autos as partes para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentem suas derradeiras alegações finais 

por escrito. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292484 Nr: 19026-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do art. 406 do CPP, 

consigno que o procedimento será o previsto para os processos relativos 

ao Júri e objetivando a celeridade processual, determino:1 – A citação do 

denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) 

dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8 (oito) – dependendo do rito a ser seguido 

-, qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.. 3.1 – 

Estando o demandado segregado, desde já, determino o encaminhamento 

do necessário para sua citação, nos termos acima registrados. 3.2 – Não 

havendo notícias de sua prisão, vista ao Ministério Público para 

informação da localização do processado em até cinco dias. Informado o 

endereço, cite-se. 3.3 - Em caso de requerimento ministerial para citação 

editalícia, desde já, em consonância com o que dispõe o art. 361 do CPP, 

defiro o pedido e determino a realização do ato por meio de edital, com 

prazo de 15 dias. 3.4 – Decorrido o lapso temporal para resposta do réu 

citado por edital, certifique-se e vista ao MPE. 4 - Defiro os requerimentos 

constantes na cota ministerial.5 – Apresentada a resposta com alegações 

de preliminares e apresentação de documentos, nos termos do art. 409 do 

CPP, vista ao MPE e conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 291422 Nr: 18148-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHIONE DO NASCIMENTO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifique-se o 

denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10(dez) 

dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

 Caso o processado não tenha como contratar advogado, desde já, 
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nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

PROVIDENCIE O NECESSÁRIO PARA CONSTAR NO APOLO QUE O 

DENUNCIADO SE ENCONTRA SEGREGADO POR ESTE FEITO, DEVENDO A 

SECRETARIA SE ATENTAR PARA A NECESSIDADE DE TRANSFERIR A 

PRISÃO DO FEITO PROVISÓRIO (APF) PARA A AÇÃO PENAL!!

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 219867 Nr: 9877-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, DIEGO 

DOS ANJOS RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo indiciado Diego dos Anjos Rodrigues de Carvalho, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se 

encontra.2)Por outro lado, a propósi to do Ofíc io nº 

659/2018/DRPJC/TS/MT-J, de 31/10/2018, juntado às fls. 259, 

ENCAMINHE-SE, com urgência, carta precatória à Comarca de Cuiabá/MT., 

com a finalidade de oitiva da testemunha do Juízo IPC Alex Antônio Dias 

Ramos, consignando o prazo de vinte (20) dias para cumprimento, por se 

tratar de processo de réu preso.3)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do réu.ÀS PROVIDÊNCIAS.Tangará da Serra, 08 de novembro 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279117 Nr: 8318-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, 

CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORES COSTA - OAB:OAB/MT 19203, AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - 

OAB:OAB/MT17018, ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA APRESENTAREM 

MEMORIAIS ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152041 Nr: 649-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 Ex positis, DECLARO a ocorrência da PRESCRIÇÃO das infrações penais 

apuradas no presente procedimento, conforme disposto no artigo 107, IV 

c/c artigo 109, V e VI, c/c art. 110, todos do Código Penal, JULGANDO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu João Alves dos Santos.1)Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE 

os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

2)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a advogada constituída. 3)Havendo 

objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam 

as normas da CNGC.4)Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.5) Como se trata de 

prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, 

fica o réu ISENTO do pagamento das custas processuais e do lançamento 

de seu nome no rol dos culpados.6) Considerando a declaração da 

extinção da punibilidade, LIBERE-SE o valor recolhido, a título de fiança, em 

favor do réu, INTIMANDO-O para as providências pertinentes à restituição 

da fiança. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 08 de novembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284980 Nr: 13074-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 

39:1)INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva do 

ofensor José Alves Goes, notadamente por persistirem os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontra.2)DEFIRO o pleito concernente ao estado de 

saúde do requerente, razão pela qual, OFICIE-SE o Centro de Detenção 

Provisória desta urbe, para que no prazo de cinco (05) dias, apresente 

todos os documentos que se encontrem em posse do estabelecimento, 

atinentes à saúde do requerente José Alves Goes, sendo estes receitas, 

prontuários, laudos médicos, exames, dentre outros, que foram realizados 

aqui ou na cidade de Cuiabá/MT. 3)Por fim, oportuno informar, que nesta 

data foi designada audiência de instrução e julgamento nos autos da ação 

penal de Código Apolo nº 282161 para o dia 28 de novembro de 2018, às 

15:00h, visando que a instrução probatória se finde de maneira célere, 

para subsequente prolação de sentença.4)CIÊNCIA ao Ministério Público e 

ao Advogado do requerente.CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 08 de 

novembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 246025 Nr: 13614-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO MARTINS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 13614-31.2017.811.0055 – Código 246025

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): FLAVIANO MARTINS BUENO

INTIMANDO: Réu(s): FLAVIANO MARTINS BUENO, Cpf: 03968540107, Rg: 

19072007 SSP MT Filiação: Paulino Xavier Bueno e Marlene Alves Martins 

Bueno, data de nascimento: 11/03/1991, brasileiro(a), natural de Tangara 

da serra-MT, casado(a), do lar, Endereço: Avenida Ismael Jose do 

Nascimento Nº 82-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

RESUMO DA INICIAL: O réu foi denunciado pela suposta prática de crime 

tipificado nas penas do art. 306 da Lei nº 9.503/97, no dia 4 de fevereiro 

de 2017, nesta cidade de Tangará da Serra - MT.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 13614-31.2017.811.0055. Código Apolo 

nº: 246025. Vistos etc. 1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet acostada às fls. 37/37 verso, razão pela qual, 

considerando que o réu Flaviano Martins Bueno não foi encontrado nos 

endereços declinados nos autos, conforme certidões de fls. 33 e fls. 36, 

nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo 

Penal, CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o prazo de 

quinze (15) dias, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 
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dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 2) Uma 

vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) dias, informe 

a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma unidade prisional 

do Estado de Mato Grosso. 3) Em caso de transcurso do referido prazo 

sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 217137 Nr: 7621-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7621-41.2016.811.0055 – CÓDIGO 217137

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): HELIS DE LIMA RAIMUNDO

INTIMANDO: Réu(s): HELIS DE LIMA RAIMUNDO, Cpf: 42942241187, Rg: 

1599793-6 SSP MT Filiação: Gonçalo Raimundo e Francisca de Lima 

Raimundo, data de nascimento: 29/01/1954, brasileiro(a), natural de Tres 

fronteiras-SP, , Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU NÃO 

SABIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Cientificando-os de que decorrido o prazo sem resposta, será 

nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante nesta comarca.

RESUMO DA INICIAL: O réu foi denunciado pala suposta prática em 9 de 

março de 2016 do crime capitulado no Art. 217-A, § 1º c/c art. 226, II, por 

2 vezes do Código Penal, sob a incidência da Lei nº 8.072/90 e da Lei nº 

11.340/2006.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 7621-41.2016.811.0055. Código Apolo nº: 

217137. Vistos etc. 1) Antes de analisar o pleito do Parquet acostado às 

fls. 66/66 verso, CITE-SE e INTIME-SE o réu Helis de Lima Raimundo no 

endereço acostado às fls. 67, para que, no prazo de dez (10) dias, 

apresente resposta, CONSIGNANDO que poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 2 Em 

caso de o réu não ser devidamente citado e intimado no endereço supra 

mencionado, em consonância com a manifestação do Ministério Público de 

fls. 66/66 verso, CITE-SE o acusado Helis de Lima Raimundo pela via 

editalícia, consignando-se o prazo de quinze (15) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. 3) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE 

à SEJUDH para que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o 

réu se encontra segregado em alguma unidade prisional do Estado de 

Mato Grosso. 4) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação e análise acerca do pleito de prisão preventiva. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 248876 Nr: 15688-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DURAN SOTO, ANDERSON ALAN 

SANTO MAURO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 15688-58.2017.811.0055 – Código 248876

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): JOSE DURAN SOTO

ANDERSON ALAN SANTO MAURO DURAN

INTIMANDO: Réu(s): ANDERSON ALAN SANTO MAURO DURAN, Cpf: 

21948965895, Rg: 1882984 SSP MT Filiação: José Duran Soto e Rosemary 

de Fatima Santo Mauro, data de nascimento: 30/01/1984, brasileiro(a), 

natural de São paulo-SP, solteiro(a), autonomo, Endereço: ATUALMENTE 

EM LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

 RESUMO DA INICIAL: O réu foi denunciado pela suposta prática em data 

incerta e não sabida, porém, posterior ao dia 1/06/2016, do crime 

capitulado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. 1) considerando que o réu não foi 

encontrado no endereço declinado nos autos, nos termos do art. 361, c/c 

art. 363, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, CITE-SE o acusado 

Anderson Alan Santo Mauro Duran pela via editalícia, consignando-se o 

prazo de quinze (15) dias, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. 2) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH para 

que, no prazo de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se 

encontra segregado em alguma unidade prisional do Estado de Mato 

Grosso. 3) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público se manifestar. CUMPRA-SE.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263545 Nr: 27399-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 27399-60.2017.811.0055 – Código 263545

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DANIELA PEREIRA DIAS

RÉU(S): ALEX DE ALMEIDA DANTAS

INTIMANDO: Requerido(a): Alex de Almeida Dantas Filiação: , brasileiro(a), 

, Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido para, querendo, no prazo de cinco 

(05) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 

Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento. 

INTIMAÇÃO das medidas protetivas aplicadas, quais sejam:

 1) PROIBIÇÃO do ofensor Alex de Almeida Dantas de se aproximar da 

ofendida Daniela Pereira Dias, dos familiares desta e das testemunhas dos 

fatos, no limite mínimo de trezentos (300) metros.

 2) A PROIBIÇÃO do ofensor Alex de Almeida Dantas a manter contato 

com a ofendida Daniela Pereira Dias, seus familiares e das testemunhas 

dos fatos, por qualquer meio de comunicação.

 3) A PROIBIÇÃO do ofensor Alex de Almeida Dantas frequentar a 

residência da vítima, bem como de sua amiga, localizada na Quadra 46, 

Lote 26, Residencial Valência 2, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida Daniela Pereira Dias.

 DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 27399-60.2017.811.0055. Código Apolo 

nº: 263545. Vistos. 1) Antes de analisar o pleito do Parquet acostado às 

fls. 18/18 verso, INTIME-SE e CITE-SE o ofensor Alex de Almeida Dantas 

no endereço acostado às fls. 19, para que tome ciência do teor do 

decisum prolatado às fls. 12/13 verso, assim como, para, querendo, no 

prazo de cinco (05) dias, contestar o pedido indicando as provas que 

pretende produzir. 2) Após decorrido o referido prazo sem a devida 

manifestação, INTIME-SE e CITE-SE o agressor pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias. 3) Por fim, decorrendo in 

albis o prazo consignado no item “2”, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público para nova manifestação. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267660 Nr: 30389-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 30389-24.2017.811.0055 – Código 267660

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): GILSON CEZÁRIO DOS SANTOS

INTIMANDO: Indiciado(a): GILSON CEZÁRIO DOS SANTOS Filiação: 

Expedito Ferreira dos Santos e Maria da Conceição dos Santos, data de 

nascimento: 26/11/1964, brasileiro(a), natural de Glória de dourados-MS, 

solteiro(a), trabalhador rural, Endereço: Atualmente em Local incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido para, querendo, no prazo de cinco 

(05) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 

Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento. 

INTIMAÇÃO das medidas protetivas aplicadas, quais sejam:

 A) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, devendo manter dela distância mínima de 300 metros;

 B) CONTATO COM A OFENDIDA, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

 C) FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES, especificamente da 

casa da vítima, tudo com o espoco de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida;

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 30389-24.2017.811.0055. Código Apolo 

nº: 267660. Vistos. 1) Antes de analisar o pleito do Parquet acostado às 

fls. 17/17 verso, INTIME-SE e CITE-SE o ofensor Gilson Cezário dos Santos 

no endereço acostado às fls. 18, para que tome ciência do teor do 

decisum prolatado às fls. 10/11 verso, assim como, para, querendo, no 

prazo de cinco (05) dias, contestar o pedido indicando as provas que 

pretende produzir. 2) Após decorrido o referido prazo sem a devida 

manifestação, INTIME-SE e CITE-SE o agressor pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias. 3) Por fim, decorrendo in 

albis o prazo consignado no item “2”, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público para nova manifestação. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273010 Nr: 3426-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3426-42.2018.811.0055 – Código 273010

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ELISON RAMOS DOS SANTOS

INTIMANDO: Indiciado(a): Elison Ramos dos Santos, Cpf: 03222517100, 

Rg: 19460511 SSP MT Filiação: Antonio Ferreira dos Santos e Zeneide 

Ramos dos Santos, data de nascimento: 21/09/1989, brasileiro(a), , 

Endereço: ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido para, querendo, no prazo de cinco 

(05) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 

Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

consequência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o Juiz 

decidirá dentro em cinco (05) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento. 

INTIMAÇÃO das medidas protetivas aplicadas, quais sejam:

 A) PROIBIÇÃO ao ofensor de aproximar-se da ofendida, de seus 

familiares, e das testemunhas no limite máximo de 300 metros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 307 de 998



B) PROIBIÇÃO ao ofensor de frequentar a residência da vítima, bem como 

seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica 

da ofendida;

C) PROIBIÇÃO ao ofendido de realizar contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

D) AFASTAMENTO DO AGRESSOR do lar, domicílio ou local de 

convivência.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 3426-42.2018.811.0055. Código Apolo nº: 

273010. Vistos etc. 1) Atenta aos autos, considerando que o endereço do 

ofensor acostado às fls. 18 é o mesmo que o Oficial de Justiça diligenciou 

a fim de intimá-lo e citá-lo, restando infrutífero, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet acostada às fls. 17/17 verso, razão pela qual, 

considerando que o ofensor Elison Ramos dos Santos não foi encontrado 

no endereço declinado nos autos, CITE-SE o requerido pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias, para querendo, contestar o 

pedido indicando as provas que pretende produzir, no prazo de cinco (05) 

dias. 2) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar. CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152441 Nr: 1086-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 1086-04.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 152441.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, tendo em mira que o réu Adailton Martins Cardoso foi 

pessoalmente citado, conforme certidão de fls. 74, bem como, 

considerando que a medida cautelar de restrição de suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção da carteira nacional de habilitação foi imposta em desfavor do 

réu com a finalidade de compeli-lo a comparecer em Juízo para ser citado, 

REVOGO a referida restrição, DEVENDO os órgãos competentes serem 

OFICIADOS para regularizar a situação do réu.

2) Outrossim, considerando que o réu, no ato da citação pessoal, 

externou possuir advogado constituído, AGUARDE-SE a apresentação de 

resposta, no prazo legal.

3) Decorrendo in albis o prazo consignado para apresentação de defesa, 

com supedâneo no artigo 263 do CPP, INTIME-SE o acusado para constituir 

advogado de sua confiança ou, em caso de hipossuficiência, externar o 

desejo de ser assistido pela Defensoria Pública.

4) Após a apresentação de resposta, sendo necessário, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

5) Por fim, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 09 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 278832 Nr: 8097-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 8097-11.2018.811.0055 – CÓDIGO 278832

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY

INTIMANDO: Indiciado(a): DIEGO FLOR VIEIRA DE GODOY Filiação: 

Ubiratan Vieira de Godoy e Edineide Flro da Silva Godoyu, data de 

nascimento: 27/10/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, Endereço: 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU acima qualificado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Cientificando-os de que decorrido o prazo sem resposta, será 

nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante nesta comarca.

RESUMO DA INICIAL: O Réu foi denunciado pela suposta prática criminosa 

em 10 de outubro de 2017 capitulado no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II 

ambos do Código Penal na cidade de Tangará da Serra - MT

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 8097-11.2018.811.0055. Código Apolo nº: 

278832. Vistos etc. 1) Atenta aos autos, DEFIRO integralmente a 

manifestação do Parquet acostada às fls. 138/138 verso, razão pela qual, 

considerando que o réu Diego Flor Vieira de Godoy não foi encontrado 

nos endereços declinados nos autos, conforme certidões de fls. 116 e fls. 

137, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o acusado pela via editalícia, consignando-se o 

prazo de quinze (15) dias, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. 2) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo 

de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado 

em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso. 3) Em caso de 

transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

CUMPRA-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 241487 Nr: 9607-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELI RODRIGUES MOREIRA DE MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data enviei a Carta Precatória 

para a Comarca de Diamantino-MT, com destinação de inquirir a 

Testemunha Peterson Borsato de Oliviera.

Ronnie Grey Pereira Sobrinho

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279117 Nr: 8318-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, 

CLAUDIOMAR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORES COSTA - OAB:OAB/MT 19203, AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - 
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OAB:OAB/MT17018, ONESIO ANTONIO DE SOUZA - OAB:19867/O, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15046

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada, devendo o Ministério Público, 

mesmo prazo se manifestar acerca do pleito de revogação da prisão. 2) 

Após cumprido o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para 

prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 243373 Nr: 11493-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 11493-30.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 243373.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Eleonor Ogliari às fls. 52/57, constato que, a priori, não 

possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

Saliento ainda, que o processamento da ação penal do delito imputado ao 

réu (art. 129, § 9º CP), independe da vontade da vítima, pois, sendo de 

ação penal pública incondicionada dispensa-se a representação criminal, 

bem como, posterior renúncia à tal representação, nada interfere em seu 

devido prosseguimento.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, sendo que a demanda deve ter o seu 

regular processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da 

verdade real dos fatos, razão pela qual, em consonância com 

manifestação do Parquet (fls. 59/60), REJEITO as referidas preliminares, 

devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 52/57) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

16h20min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06).

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245966 Nr: 13513-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ CONCEIÇÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE 

KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 Autos nº: 13513-91.201.811.0055.

Código Apolo nº: 245966.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Josué Conceição Carvalho às fls. 51/58, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 
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FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 51/58) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

16h40min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 04).

6. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 235314 Nr: 1548-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CASTRO DOS SANTOS, BATISTA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 Autos nº: 1548-19.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 235314.

 Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa do 

réu Ricardo Castro dos Santos, constato que, a priori, não possuem 

respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios suficientes de 

autoria e provas da materialidade para o efetivo prosseguimento da 

demanda, bem como, a denúncia apresentada se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de modo que a demanda tenha seu 

regular processamento (instrução dos autos), devendo as partes e 

testemunhas serem ouvidas em juízo para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, em consonância ao Parquet, REJEITO 

a preliminar, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. 

Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3) Desse modo, analisando a resposta apresentada pelo réu Ricardo 
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Castro dos Santos e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 15h40min.

4) INTIME-SE o réu Ricardo Castro dos Santos para comparecimento, a fim 

de ser interrogado, sob pena de revelia.

 5) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 01-E) e na resposta (fls. 69).

6) Tratando-se das testemunhas servidores públicos, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

7) Na mesma toada, com relação ao réu Batista Gonçalves, considerando 

o teor do pleito ministerial acostado às fls. 76/80, DESIGNO audiência para 

o mesmo dia e horário supra indicados (dia 28 de fevereiro de 2019, às 

15h40min), com a finalidade de oferecer ao réu as condições relativas ao 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme preconiza o 

art. 89 da Lei nº 9.099/95.

8) INTIME-SE o réu Batista para comparecer a audiência designada acima, 

consignando que deverá fazê-lo devidamente acompanhado de advogado 

e que, caso não aceite a proposta de suspensão condicional do processo, 

deverá ser interrogado, sob pena de revelia.

9) CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 05 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Ex positis, com fulcro na Resolução nº 11/2017/TP, DECLINO da 

competência para analisar o presente feito, razão pela qual, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá/MT, após o decurso do prazo recursal, tendo em vista a 

incompetência deste Juízo.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.AS 

PROVIDÊNCIAS, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe, com 

urgência, por se tratar de processo de réus presos. Tangará da Serra, 08 

de novembro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286489 Nr: 14273-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVE RENAN TAVARES DE ALMEIDA, 

RAFAEL PAULINO DA SILVA, ALEX MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 14273-06.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 286489.

Vistos etc.

Trata-se os autos de resposta à acusação c/c pedido de revogação da 

prisão proposta pelo réu Rafael Paulino da Silva às fls. 144/147, bem 

como, de preliminares aventadas na resposta do réu Alex Marques Silva 

(fls. 139/143), momento em que pugnou pela restituição de bens 

apreendidos, quais sejam, uma quantia em pecúnia e um aparelho celular, 

ambos feitas por intermédio de Advogado constituído.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição das 

preliminares, bem como, pelo indeferimento do pleito de restituição de bens 

(ambos do réu Alex), bem como, pelo indeferimento do pleito de revogação 

da prisão (réu Rafael), sob o argumento de necessidade da manutenção 

da prisão do requerente como garantia a ordem pública e para a aplicação 

da lei penal (fls. 151/155).

Passo a analisar os pedidos isoladamente:

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO

 RÉU RAFAEL PAULINO DA SILVA

 Pois bem. Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente foi preso 

em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado o ilícito penal 

capitulado no artigo 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do Codex Penal.

 Compulsando o presente procedimento, verifica-se que não houve 

qualquer alteração no cenário fático ou probatório, capaz de ensejar a 

revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise 

dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, bem 

como, eventuais condições favoráveis do requerente, notadamente a 

“boa-fé” do acusado tal como aduz a defesa, não possuem sustento para 

ensejar na revogação da medida cautelar extrema.

Neste sentido, analisando de forma minuciosa os antecedentes criminais 

do requerente, acostado às fls. 113 dos autos, vislumbro que o mesmo 

ostenta um executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 207120, em 

trâmite perante a Primeira Vara Criminal desta Comarca.

Desse modo, considerando o que preceitua o artigo 63 do Código Penal, 

constato que a requerente é reincidente, devendo permanecer recluso, 

com a finalidade precípua de resguardar a ordem pública, com escopo no 

artigo 313, inciso II, do CPP.

Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva 

de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 

TESE DE QUE O RECORRENTE É MERO USUÁRIO QUE NÃO PODE SER 

EXAMINADA NA VIA ESTREITA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 

REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS 

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recurso 

ordinário em habeas corpus destina-se à fazer cessar constrangimento à 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito 

célere e cognição sumária, exigindo, pois, prova pré-constituída do direito 

alegado. Dessa forma, é inviável examinar questões que demandam 

dilação probatória, como a tese de desclassificação da conduta de 

traficante para usuário. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão 

acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso 

ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial 

fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem 

como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência 

dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese, a 

prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem 

pública, em razão da periculosidade do recorrente e do risco de reiteração 

delitiva, uma vez que o acusado ostenta uma condenação transitada em 

julgado pela prática do crime de tráfico de drogas e, no momento do 

flagrante, estava inclusive em cumprimento de pena, o que denota sua 

personalidade voltada à prática delitiva, fortalecendo um fundado receio 

de que volte a cometer crimes, caso retorne à liberdade. 4. Eventuais 

condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam 

a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a 

decretação da prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a 

segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, 

uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. 6. Recurso 

ordinário improvido. (STJ, RHC 87.028/MG, Rel. Ministro REYNALDO 
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SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

01/09/2017)” (negritou-se e grifou-se)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. 

AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. 

POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE 

DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISOS II E IV , 

DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. 

Explicitado no acórdão recorrido que o paciente possui uma condenação 

pela prática de crime contra o patrimônio, além de ter sido explicitado que o 

mesmo agride frequentemente seus familiares, inclusive seu pai, idoso, 

tendo ameaçado matar todos "com um machado e deixá-los em 

picadinhos", resta demonstrada a periculosidade concreta do acusado, 

denotando ser sua personalidade voltada para o cometimento de delitos, 

além de evidenciar a possibilidade concreta de reiteração criminosa, o que 

é suficiente para obstar a revogação da medida constritiva para garantia 

da ordem pública. II. Havendo elementos hábeis a justificar a prisão do réu, 

não há ilegalidade na decretação de sua custódia, pois a fundamentação 

encontra amparo nos termos do art. 312 e art. 313, inciso II e IV, ambos do 

Código de Processo Penal. III. Se o crime doloso cometido pelo agente 

envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a prisão 

preventiva se legitima como forma de garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência, recomendando-se maior cautela a fim de evitar 

nova incidência delituosa, como no caso dos autos. Precedentes. IV. 

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito 

subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é 

recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. 

Ordem denegada. (STJ, HC 220.948/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)” – (negritou-se e 

grifou-se).

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a 

custódia não deve ser revogada.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, haja vista a gravidade concreta do delito, em tese, 

praticado pelo requerente, exercido com o emprego de arma de fogo, e em 

concurso de pessoas, necessita, portanto, que a sua liberdade seja 

restringida para evitar a prática de novos ilícitos.

Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida na forma em que foi 

decretada na decisão outrora proferida, com o fito de garantir a ordem 

pública, bem como, impedir a reiteração delitiva, com supedâneo nos 

artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, já tratado na decisão anterior que a decretou.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS

 E DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

 PELO RÉU ALEX MARQUES SILVA

No que tange à restituição de coisas apreendidas, é sabido que tal matéria 

possui previsão expressa no Código de Processo Penal, nos artigos 118 a 

124. Pertinente, destaca-se o artigo 120, in verbis:

“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade 

policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida 

quanto ao direito do reclamante.”

Complementando, o artigo 118 do CPP preconiza:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas 

não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Pois bem.

No caso em voga contata-se que o denunciado pleiteia pela restituição de 

dois bens distintos, sendo, um valor pecuniário no montante de R$ 84,00, e 

um aparelho celular Samsung A720FZKS, de cor preta (apreendidos às 

fls. 37), instante em que acostou documentos (fls. 769/73).

Compulsando os autos, no que tange ao montante em espécie (R$ 84,00), 

entendo que não há óbice à sua devolução, porquanto não há indícios de 

que seja produto da atividade criminosa. Considerando que o mesmo 

possui labor lícito, consubstanciado pelos documentos de fls. 69/72 e 

78/79 de onde seria proveniente tal montante, evidenciando ser o 

requerente, também legítimo proprietário, razão pela qual, o pleito deve ser 

deferido.

D’outra banda, no que atina ao aparelho celular, não obstante a juntada 

das notas fiscais do aparelho (fls. 73/74), vislumbra-se que as mesmas 

não se encontras em nome do requerente (mas sim de sua genitora), 

restando duvidosa quanto a efetiva propriedade do bem, considerando o 

delito sub examine. Ainda, entendo que o deferimento do pleito de 

restituição torna-se temerário, visto que o referido objeto pode, em sede 

de instrução, eventualmente ser utilizado para comprovação da prática 

dos delitos apurados.

Neste trilho conservando-se o bem como interessante ao processo, deve 

ser mantida sua apreensão, até o deslinde da demanda, ou, até não ser 

imperioso ao processo, ou, até mesmo quando se der a efetiva 

comprovação de sua propriedade.

Desse modo, constato que a apreensão do aparelho celular Samsung 

A720FZKS, ainda é importante para a busca da verdade real dos fatos, 

bem como, para o deslinde da instrução probatória, razão pela qual, com 

supedâneo no artigo 118 do CPP, entendo que o pleito atinente a este bem, 

deve ser indeferido.

DA “PRELIMINAR” SUSCITADA NA RESPOSTA

 DO RÉU ALEX MARQUES SILVA

No que atina à preliminar suscitada pela defesa técnica do réu Alex 

Marques Silva, compulsando-as com acuidade, constato que, a priori, não 

possui respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios suficientes 

de autoria e provas da materialidade para o efetivo prosseguimento da 

demanda, bem como, a denúncia apresentada se encontra em harmonia 

com o artigo 41 do CPP.

Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de acordo com o que foi colhido na 

fase inquisitiva, sendo suficiente para que a demanda tenha seu regular 

processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os principais apontamentos da defesa a priori, 

se confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 312 de 998



negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial (fls. 151/155):

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Rafael Paulino da Silva, notadamente por persistir os 

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, 

recomendando-o na prisão em que se encontra.

2. DEFIRO a RESTITUIÇÃO do dinheiro em espécie (R$ 84,00 – auto de 

apreensão de fls. 37) formulado por Alex Marques Silva, com fulcro no 

artigo 120 do Código de Processo Penal.

3. INDEFIRO a restituição do aparelho celular Samsung A720FZKS, haja 

vista a ausência de documentos probatórios acerca de sua efetiva 

propriedade, considerando ainda restar interessante ao deslinde do 

processo.

4. Ademais, analisando que os argumentos despendidos nas defesas 

apresentadas pelos réus (fls. 139/147 e 150) não configuram nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de novembro de 2018, às 15:00 horas.

5. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados, 

sob pena de revelia.

 5.1 REQUISITEM-SE o comparecimento dos réus Rafael Paulino da Silva e 

Herve Renan Tavares de Almeida junto à Direção do Centro de Detenção 

Provisória.

6. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07).

7. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada.

 8. CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Advogado dos réus Alex e Rafael, e à 

Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215126 Nr: 6094-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 6094-54.2016.811.0055 – CÓDIGO 215126

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): VANILSO CAZUZA JERONIMO

INTIMANDO: Réu(s): VANILSO CAZUZA JERONIMO, Rg: 21395527 

Filiação: Jose Jeronimo Sobrinho e Luzia Cazuza Jeronimo, data de 

nascimento: 03/12/1991, brasileiro(a), , Endereço: ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO OU DESCONHECIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: “(...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-E, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Vanilso Cazuza Jerônimo, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código 

Penal, com as incidências da Lei nº 11.340/06. (...) Indo à terceira fase da 

aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime insculpido no artigo 129, 

§ 9º, do CP (lesões corporais), a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis 

ou substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que 

preceitua a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A 

prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou 

grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Considerando que o réu 

não é reincidente, bem como, tendo em vista o regime prisional imposto e a 

pena aplicada, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE. CUSTAS pelo acusado.Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). (...)”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de novembro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289557 Nr: 16683-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Autos nº: 16683-37.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 289557.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do réu Rodrigo Testa Gomes, já qualificado nos autos, imputando-lhe a 

prática do delito insculpido no artigo 217, caput, c/c art. 226, II, ambos 

ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 

71 do CP).

A denúncia apresentada pelo Parquet foi devidamente recebida no dia 27 

de setembro de 2018 (fls. 51/51 verso).

O réu foi pessoalmente citado, consoante certidão de fls. 58, sendo que, 

por intermédio de advogado constituído, apresentou resposta, instante em 

que requereu: “Neste compasso, roga o réu a sua Absolvição sumária, 

vez que não houve conjunção carnal, não tendo o exame comprovado tal 

fato, bem como, os fatos noticiados pela vítima não ocorreram, 

declarando-se o réu inocente da acusação imposta a ele” (fls. 60/64).

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento 

da preliminar arguida pela defesa, aduzindo que os referidos argumentos 

se confundem com tese de mérito (fls. 67/67 verso).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o réu Rodrigo Testa 

Gomes, por intermédio de advogado constituído, postulou pela absolvição 

sumária, argumentando a inexistência de provas da materialidade e autoria 

delitiva.

Pois bem.

Em que pese os argumentos despendidos na resposta acostada às fls. 

60/64, no sentido de absolver o réu sumariamente em razão da ausência 

de provas quanto a pratica do crime narrado na denúncia, entendo que 

não merece prosperar, pois, constam dos autos indícios suficientes de 

autoria e provas da materialidade delitiva, devendo o presente 

procedimento ter a sua regular tramitação para, após a devida instrução 

probatória, a referida tese ser analisada com maiores subsídios.
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No mesmo sentido, a título de fundamentação, impende consignar que a 

denúncia apresentada se encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP, 

pois, descreveu o possível fato delituoso de forma cristalina.

 Igualmente, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que 

eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos

Ademais, a referida preliminar apresentada pelo réu se confunde com tese 

meritória, devendo ser melhor analisada após a regular instrução 

probatória.

Desse modo:

1) Analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 60/64) não configuram nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16:00 

horas.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na exordial acusatória (fls. 06/06 verso) e na 

defesa (fls. 63/64).

4) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde se 

encontra custodiado.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

S. G. M. (REQUERIDO)

A. D. S. P. D. S. E. S. -. M. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/02/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/01/2019, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001221-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO FREIRE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/01/2019, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GOMES CLARINDO (REQUERENTE)

WINI DA ROCHA CLARINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO NERES DOS SANTOS (REQUERIDO)
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FABIANO ROSA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISKIMPORTS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NACIONAIS 

E IMPORTADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

ELI ABDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA RODRIGUES SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO CONTRI OAB - MT24626/O (ADVOGADO(A))

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001792-91.2018.8.11.0055 Autor (a): Antônio José de Souza Ré 

(u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 136,05 (cento e trinta e seis reais e cinco centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em 

sua contestação, afirma que a parte autora contratou seus serviços, 

porém quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é 

devida e inexiste dever de compensar no presente caso. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando telas 

sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré. 

Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso – especialmente porque há indicativo de pagamentos realizados pela 

autora. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela 

parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova 

de quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte 

autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos 

comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). No que tange 

a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é 

oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 
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ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001604-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001604-35.2017.8.11.0055 Autor (a): Renato Ferreira de Souza 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), conforme prova certidão anexa à 

inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois não o contratou. 

Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a negativação é 

indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como pleiteia a 

declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de restrição. 

Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade 

da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua 

contestação, afirma que a parte autora contratou seus serviços, porém 

quedou-se inadimplente. Desse modo, ilustra que a inscrição é devida e 

inexiste dever de compensar no presente caso. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, especialmente a declaração dada pela autora em 

audiência de conciliação confirmando a existência de relação jurídica (cf. 

ID n. 15551746), resta incontroversa a contratação dos serviços citados, 

razão pela qual reputo não assistir razão à parte autora. Devidamente 

intimada, a parte autora não apresentou impugnação aos termos da 

contestação. Neste diapasão, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a 

monta de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), com correção monetária 

pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% 

a.m. a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 

de novembro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 316 de 998



teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000691-53.2017.8.11.0055 Autor (a): Advocacia Bridi – 

Advogados Associados S/C Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados nos 

autos (cf. ID n. 16376958). Assim, havendo comprovação da satisfação 

da obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, 

na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 16285092), 

necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da 

satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar extinto o 

processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, 

do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-9 ATOS E EXPEDIENTES

Processo Número: 1002379-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAS PESSOA DE MORAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002379-16.2018.8.11.0055 Autor (a): Joas Pessoa de Moraes – 

ME Ré (u): Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – 

DETRAN/MT PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. ID n. 16457302). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do 

CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma 

legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, 

conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o 

A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002537-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NP DA Silva Prestação e serviços em segurança (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A exequente deverá apresentar novo demonstrativo do débito, 

devendo excluir o valor relativo aos honorários de sucumbência, tendo em 

vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece o não 

cabimento de fixação de honorários advocatícios em primeira instância; 

deverá também excluir o valor indicado no cálculo do ID 16512830 relativo 

a "multa", tendo em vista que não há nenhuma previsão para sua 

incidência no contrato juntado aos autos. Assim, nos termos do art. 320 do 

CPC, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze dias), a emenda da 

inicial, apresentando novo demonstrativo atualizado do débito nos moldes 
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acima mencionados, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE BARROS SCORPIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002528-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT0011127A (ADVOGADO(A))

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. É necessário que a parte reclamante emende a petição inicial, 

especialmente para que se determine a competência da Justiça Estadual 

para julgamento da pretensão. Dentre os pedidos formulados na inicial, o 

reclamante pretende a condenação da reclamada no pagamento, em 

dobro, de férias que não teriam sido gozadas no tempo oportuno. No 

entanto, fundamenta sua pretensão em previsão normativa prevista na 

Consolidação das Leis do Trabalho; porém, conforme a documentação 

encartada pelo próprio reclamante à inicial, verifica-se que os contratos 

temporários se submetiam às normas previstas no estatuto do servidor 

público estadual (Lei Complementar Estadual nº 04/1990). Embora o 

reclamante não esteja obrigado a indicar o fundamento legal do pedido de 

condenação em dobro das férias não gozadas, é imprescindível que 

indique qual o fundamento jurídico de sua pretensão, além de ser 

necessário, evidentemente, que referido fundamento jurídico esteja 

previsto no arcabouço jurídico-normativo que regula os contratos em 

debate. Assim, se os contratos foram regidos pela Lei Complementar 

Estadual nº 04/1990, a causa de pedir deveria ser extraída do referido 

estatuto, não da CLT. A não ser que o reclamante entenda (o que deve 

ser ressalvado e respeitado) pela aplicação desta legislação especial 

(CLT), hipótese em que, evidentemente, o feito comportará julgamento de 

extinção sem resolução do mérito por incompetência, devendo o 

reclamante formular os pedidos junto à Justiça com competência 

constitucional para sua análise (Justiça do Trabalho). Nesse sentido, é 

imprescindível que o reclamante esclareça qual é efetivamente o 

fundamento jurídico (causa de pedir próxima) da pretensão relativa à 

condenação ao pagamento de férias em dobro, readequando, se 

necessário, os pedidos formulados. Além disso, considerando que parte 

dos pedidos está sustentada na legislação estadual acima mencionada, 

também é imprescindível que o reclamante cumpra o disposto no art. 376 

do CPC, provando o teor e a vigência da referida Lei, especialmente dos 

dispositivos que utiliza para fundamentação de seu requerimento. Nesse 

passo, faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para adequação da petição inicial aos requisitos do art. 319, do CPC, 

especialmente ao disposto no inciso III do referido dispositivo legal, nos 

termos acima propostos, além de cumprir o requisito do art. 376 do CPC, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002102-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALETE LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BANANAS LOBO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contrário do que afirma a reclamante, não houve o reenvio da 

correspondência do ID 15444614, uma vez que a diligência foi infrutífera 

constando no AR o aviso de "ausente". Assim, intime-se a reclamante 

para, no prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado da reclamada 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Antes de deliberar acerca do pedido de medida de urgência, é 

necessário que sejam esclarecidas a origem e a causa da restrição 

informada nos autos. Considerando que o reclamado, no ID 16475057, 

informou que a restrição derivou de requisição da Delegacia Fazendária 

da Receita Federal de Mato Grosso, determino a expedição de ofício ao 

referido órgão para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se a restrição 

no veículo informado na inicial decorreu de requisição sua e, em caso 

positivo, para que informe quais as razões da restrição determinada. 

Cópias dos documentos dos IDs 15885931, 16475057 e 16475070 

deverão acompanhar o ofício. Com a resposta, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra-MT, 14 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 3966-76.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOI NORTE S/A, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, DEMERVAL DA SILVA LOPES - OAB:163998/SP, 

ERNESTO PEREIRA BOSGES FILHO - OAB:379-MS, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:10.320-B/MT, JULIO RICARDO CARVALHO LICASTRO - 

OAB:174.427 OAB/SP, LEONARDO SOBRAL NAVARRO - 

OAB:163621/SP, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

RENATA CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871 OAB/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Intimo a Parte Requerida, por meio de seu advogado para indicar dados 

bancários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 2659-87.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CESAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Intimo a Parte Requerida por meio de seu advogado, para indicar dados 

bancários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 3236-12.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO HENRIQUE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDO PIRES DE ALMEIDA, JEC.NOVA 

OLÍMPIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - 

OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Certifico que o Postulante não possui poderes na Procuração ortorgada 

para levantamento de valore. INTIMO a Parte Reclamante para requerer o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 222514 Nr: 12115-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Intimo o advogado da Parte Ré, com relação a sentença proferida fls. 

56/57/58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 1581-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a Parte Exequente, por meio de seu procurador, para se manifestar 

em relação a certidão de Oficial de Justiça de fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 53858 Nr: 3503-71.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY APARECIDA MORANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo a Parte Exequente, por meio de seu procurador, para se manifestar 

em relação a certidão de Oficial de Justiça de fls. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 4104-14.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA NEUZA RODRIGUES BORGES, 

WALDECY VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR - NANITUR VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO REICHE - 

OAB:18.868-MT, CRISTIANO GAIVA - OAB:6867/MT, IGOR JUNIOR 

BRUN - OAB:9097, MARINES MARQUES - OAB:9967/MT, NIVALDO DE 

ALMEIDA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:8657

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu procurador, para requerer o 

que entender direito, com relação ao despacho de fls. 255 à 270.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 29401 Nr: 5569-58.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente por meio de seu procurador, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez), conforme despacho de fls. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 237274 Nr: 4306-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Notícia Crime->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento 

Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVEDE UILLIAN CORTEGIPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Querelante, por meio de seu procurador com relação a 

sentença proferida de fls. 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 29771 Nr: 3968-85.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERALDO DE CASTRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Exequente por meio de seu procurador, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez)dias, conforme despacho de fls. 

148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 4816-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA, ADMILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7.676

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu procurador, para requerer o 

que entender direito, com relação ao despacho de fls. 234 à 246.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 198021 Nr: 13168-96.2015.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DA SILVA, WESLEY JONATA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Intimo o advogado da parte ré, com relação ao pedido da petição de fls. 

92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 249827 Nr: 16449-89.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 Intimo o advogado da parte ré, com relação a sentença proferida de fls. 

41à44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62041 Nr: 3587-38.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELUCIA VALENTIN DITOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON BUNIEKI RODRIGUES, ROSELY 

APARECIDA MORANTI, RAFAEL MORANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Parte Requerente, por meio de seu procurador para se manifestar 

com relação a petição de fls. 172.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar que a reclamada proceda a 

nomeação do reclamante ao cargo de professor de programação, 

alegando o reclamante que a reclamada agiu com ilegalidade na medida em 

que abriu novo certame para preenchimento do cargo para o qual foi 

aprovado e contratou pessoal de forma precária na vigência do aludido 

concurso. Decido. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência 

antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, 

de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. De início, cumpre consignar que é 

possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no 

que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos 

suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente 

administrativo. Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se 

a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como 

forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que 

estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora 

discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade 

ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional 

sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, 

finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a 

atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 

da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o 

controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade 

(adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato 

administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito. Para 

que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de 

examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa, 

é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce, o que em 

juízo de cognição sumária não restou demonstrado. Na situação em 

comento, o reclamante informa que a reclamada agiu com ilegalidade na 

medida em que abriu novo certame para preenchimento do mesmo cargo, 

durante a vigência do concurso que ele foi aprovado em terceiro lugar, 

bem como efetuou contratação de pessoal a título precário para exercício 

de atribuição do cargo em debate. No entanto, não há, nesta sede, 

demonstração segura de nenhuma das situações mencionadas pelo 

promovente. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese de repercussão 

geral definida no RE 837.311, admitiu o direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado, nas seguintes hipóteses: I- Quando a aprovação 

ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II- Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 

III- Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de 

forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

No caso em tela, considerando que o reclamante foi aprovado fora do 

número de vagas e não nomeação de outros candidatos com pior 

classificação no mesmo certame, a hipótese em que a situação narrada 

pelo reclamante na inicial se amoldaria (em tese) é a definida no terceiro 

item, qual seja, o surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame 

durante a vigência do concurso anterior. Ocorre que do que foi produzido 

até agora nos autos não é possível vislumbrar a efetiva abertura de novo 

certame durante a vigência do concurso em que o reclamante foi 

aprovado, tendo em vista que o reclamante não anexou à inicial nenhuma 

prova nesse sentido. O promovente anexou apenas o edital do Id 

15843208, que se refere ao próprio concurso em que foi aprovado; porém 

não há nenhum edital, nenhum documento, que indique que efetivamente 

houve a abertura de um novo certame. Por outro lado, ainda que se parta 

da premissa de que houve a demonstração segura acerca da abertura de 

novo certame durante o prazo de vigência do concurso do reclamante, 

restaria a necessidade de demonstração, consoante as teses fixadas no 

citado Recurso Extraordinário, que a reclamada nomeou outros aprovados 

em preterição do reclamante de forma ilegal e imotivada, situação que 

também não está bem delineada nos autos. Não basta, para que se 

configure a ilegalidade sustentada pelo reclamante, a abertura do novo 

certame durante a vigência do concurso anterior; seria necessário que 

tivesse ocorrido a efetiva nomeação dos aprovados no novo concurso, 

situação que, como já mencionado, não está demonstrada nos autos. Não 

há comprovação da alardeada contratação ilegal de pessoal, a título 

precário, para preenchimento de vaga do cargo em questão. Embora a 

reclamada na petição de Id 16373362 afirme que a contratação temporária 

efetivamente ocorreu, afirma que as contratações foram amparadas 

constitucionalmente, já que não se destinaram a preencher vaga, mas sim 

para substituir servidores que estavam de licença, afastamento e férias. 

Assim, à míngua de melhores elementos acerca das condições dessa 

contratação, não há como, nesta sede, considerar que ela tenha ocorrido 

de forma ilegal e imotivada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

tem o entendimento de que a contratação de agentes públicos somente 

configura preterição se tiver por finalidade o preenchimento de cargos 

efetivos vagos: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE 

INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE 

LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
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PROVIMENTO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão 

somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do 

risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas. II – Decisão agravada que indeferiu o pedido de contracautela 

diante da ausência de comprovação da alegada lesão e da 

indisponibilidade financeira para o cumprimento das decisões. III – O 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que os aprovados em concurso 

público dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito à 

nomeação. Precedente. IV – A contratação precária mediante 

terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de 

aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de 

vagas previstas no edital, quando referida contratação tiver como 

finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. Precedentes. V – 

Não se configura preterição quando a Administração realiza nomeações 

em observância a decisões judiciais. Precedentes. VI – Alegações 

suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da 

presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise 

deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos 

da suspensão de segurança. VII – Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF. SS 5026 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal 

Pleno, j. 07/10/2015, DJe 28/10/2015) EMENTA Agravo regimental no 

recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. 

Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Concurso 

vigente. Terceirização. Inexistência de vagas. Preterição. Não ocorrência. 

Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a 

contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura 

preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, 

ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida 

contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos 

vagos. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 756227 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014) No caso 

em tela, não restou comprovado, em juízo de cognição sumária, que as 

citadas contratações ocorreram com a finalidade de preencher cargo 

efetivo vago. Não bastassem tais argumentos, é possível que já tenha 

ocorrido o transcurso do prazo de vigência do concurso em questão, 

conforme sustentado pela reclamada, situação que impediria, por si só, a 

nomeação pretendida pelo reclamante neste momento. Essa situação 

(vigência do concurso), no entanto, somente poderá ser descortinada 

após a instalação do contraditório pleno e a análise das provas sob 

cognição exauriente. Também ausente o requisito do dano irreparável ou 

de difícil reparação, tendo em vista que o reclamante foi aprovado em 

2014 e só agora, quando já provavelmente expirada a vigência do prazo 

do seu concurso, vem requerer a sua nomeação, o que indica que não há 

nenhum prejuízo em aguardar a prolação da sentença que definirá o direito 

em debate. Não fosse o bastante, incide também a norma impeditiva 

emanada do §3º, do art. 300 do CPC, visto que, caso venha a ser deferida 

a medida postulada pelo reclamante, o perigo da irreversibilidade do 

provimento antecipatório é latente no caso em comento, já que conforme 

mencionado acima não há comprovação segura de ilegalidade praticada 

pela reclamada e eventual improcedência da ação poderá ter gerado 

prejuízos inclusive ao direito de outros aprovados. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela insuficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

inexistência do fumus boni iuris e, principalmente, do periculum in mora, 

além da presença do requisito negativo consistente no perigo de 

irreversibilidade do provimento. Com estas razões, ausentes os requisitos 

do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 13 de novembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002533-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A exequente deverá apresentar novo demonstrativo do débito, 

devendo excluir o valor relativo aos honorários de sucumbência, tendo em 

vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece o não 

cabimento de fixação de honorários advocatícios em primeira instância; 

deverá também excluir o valor indicado no cálculo do ID 16509243 relativo 

a "multa", tendo em vista que não há nenhuma previsão para sua 

incidência no contrato juntado aos autos. Assim, nos termos do art. 320 do 

CPC, faculto à exequente, no prazo de 15 (quinze dias), a emenda da 

inicial, apresentando novo demonstrativo atualizado do débito nos moldes 

acima mencionados, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 66/17-DF, de 14 de novembro de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Usufruto de 

Licença-Prêmio cód. 162444, em trâmite nesta Diretoria;

RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA, 

Matrícula nº. 5250, Oficial de Justiça, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, 

referente ao qüinqüênio de 02.08.2013 a 02.08.2018, condicionando seu 

usufruto à conveniência do serviço público.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Portaria n. 67/17-DF, de 14 de novembro de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de Usufruto de 

Licença-Prêmio cód. 162446, em trâmite nesta Diretoria;
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RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor Edmilson Pedro Leite Xavier, Matrícula nº. 2921, 

Oficial de Justiça, 03 (três) meses de Licença-Prêmio, referente ao 

qüinqüênio de 01/09/2013 a 01/09/2018, condicionando seu usufruto à 

conveniência do serviço público.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14172 Nr: 2871-46.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMACITO LUCIZANI APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2871-46.2004.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ROMACITO LUCIZANI APARECIDO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Romacito Lucizani Aparecido, Cpf: 

81837267120, Rg: 11444241-7 SSP MS Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Medianeira, 134-S, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

505,45 (Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Lucas do Rio Verde, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 13 de novembro de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)do CAA

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004448-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004448-51.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: FIGUEIRO & 

MARCHETTO LTDA - ME Vistos etc. I. Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004527-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA E RELOJOARIA HENES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004527-30.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: OPTICA E 

RELOJOARIA HENES LTDA - EPP Vistos etc. I. Processe-se 

independentemente do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da 

Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a execução na 

forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob 

qualquer bem indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido 

o prazo sem a providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida, observado o procedimento 

previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.

(ª) Gestor(a) para as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do 

artigo 8, da LEF (bem como para o regramento insculpido nos itens 

“6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o 

necessário para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004634-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004634-74.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: NARA 

TEREZINHA FORNARI - ME Vistos etc. I. Processe-se independentemente 

do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004635-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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P. C. GARCIA PISCINAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004635-59.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: P. C. GARCIA 

PISCINAS Vistos etc. I. Processe-se independentemente do pagamento de 

custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte 

executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, 

sob pena de a penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os 

legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a providência supra, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da 

Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de 

citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como 

para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e 

“6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004739-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE CAMBRUZZI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004739-51.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: JUDITE 

CAMBRUZZI E CIA LTDA - ME Vistos etc. I. Processe-se 

independentemente do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da 

Lei nº 6.830/80. II. Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a execução na 

forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob 

qualquer bem indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido 

o prazo sem a providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida, observado o procedimento 

previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.

(ª) Gestor(a) para as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do 

artigo 8, da LEF (bem como para o regramento insculpido nos itens 

“6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o 

necessário para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004740-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BATTISTI MACHADO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004740-36.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SIDNEI BATTISTI 

MACHADO - ME Vistos etc. I. Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004743-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004743-88.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BUNGE 

ALIMENTOS S/A Vistos etc. I. Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004795-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004795-84.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: ELIAS 

FRANCISCO DE OLIVEIRA Vistos etc. I. Processe-se independentemente 

do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II. 

Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III. Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003592-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO VALCANAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS OAB - MT0016621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003592-24.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: EVANIO VALCANAIA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos. 

1. Acolho emenda a inicial. 2. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se 

os requeridos, na pessoa de seus advogados ou da sociedade de 
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advogados a que estiverem vinculados (caso a parte autora tenha 

acostado ao presente feito o instrumento de procuração dos requeridos) 

ou pessoalmente, caso não haja instrumento de procuração nos autos, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, 

em igual prazo, para apresentarem os documentos indicados na petição 

inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte 

autora pretende comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 3. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 4. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. 5. Com a resposta, manifeste-se a 

parte autora em igual prazo. 6. Após, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 7. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 8. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001248-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA OAB - MT0017746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. LEMOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

GILMAR TEIXEIRA LEMOS (EXECUTADO)

SERGIO EMILIO PALUDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001248-70.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA EXECUTADO: G. T. 

LEMOS EIRELI - EPP, GILMAR TEIXEIRA LEMOS, SERGIO EMILIO PALUDO 

Vistos etc. I. Primeiramente, a fim de evitar tumulto processual, providencie 

a Secretaria Judicial com o cadastro necessário para intimação via 

sistema das advogadas da parte executada e intime-se as doutas 

advogadas, para que, em conformidade com o art. 914, §1º do CPC, 

providencie, com cópia do presente despacho, bem como do mandado de 

citação e certidão do oficial de justiça de fl. id. 12242056, a distribuição 

dos embargos em associação a presente execução como de praxe já é 

realizado no PJe. II. Desde já, faculto a parte executada, Sergio, haja vista 

necessidade de distribuição de outra demanda associada ao presente 

feito a apresentar documentos comprobatórios nos embargos a execução 

quanto ao pedido ao pedido de hipossuficiência alegado. III. Quanto aos 

pedidos de andamento da execução, defiro pedido de busca de endereço 

dos executados G. T. LEMOS EIRELI – EPP (CNPJ: 19.166.828/0001-42) e 

GILMAR TEIXEIRA LEMOS (CPF: 621.487.291-87) nos sistemas 

disponíveis. IV. Defiro a busca de veículos em nome do executado Sérgio 

por meio do sistema RENAJUD. V. Registre-se, todavia, que não se trata 

de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) por meio do sistema 

Renajud, mas de mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, uma vez que efetivada restrição em veículos do 

devedor deverá, de imediato, ser providenciada sua constrição física/real, 

a partir de quando estará o juízo devidamente garantido. VI. Vindo aos 

autos informações acerca da efetivação de restrição sobre veículos, 

expeça-se o necessário visando à efetivação da penhora, depósito e 

avaliação. VII. Outrossim, defiro desde já o pedido de penhora/bloqueio 

sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, Sérgio, até o limite do crédito indicado na 

execução, por meio de penhora on line via BACENJUD. VIII. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

providenciando-se, em seguida, a intimação do devedor acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para apresentar defesa em 05 (cinco) dias, nos exatos termos do §§ 2º e 

3º do artigo 854 do CPC. IX. A intimação do devedor será dispensada em 

caso de bloqueio de quantia ínfima, compreendida esta como aquela 

incapaz de cobrir o valor das custas e despesas processuais (art. 836, 

CPC), a qual será desbloqueada e restituída à conta de origem pelo juízo. 

X. Ao final de todo expediente e nada sendo encontrado, intime-se a parte 

credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. XI. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002037-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMA FELISBERTO (EXECUTADO)

CLEBER BAMPI (EXECUTADO)

LIMA FELISBERTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI LIMA FELISBERTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002037-06.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Expeça-se o 

necessário à citação dos executados, intimando-os também quanto ao 

pedido de reconhecimento de fraude à execução (Id 10434802). II. Atento 

ao que dispõe o § 4º do art. 792 do CPC, intime-se o adquirente do imóvel 

identificado na matrícula juntada no Id 10434808 (Jaques Roberto de Melo) 

para, querendo, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. 

III. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002774-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM ESTAR ODONTOLOGIA S/S (RÉU)

Naligia Grando Carra (RÉU)

CLEBER CLEITON CHIODELLI (RÉU)

CLEBER CLEITON CHIODELLI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002774-38.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SONIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BEM ESTAR 

ODONTOLOGIA S/S, CLEBER CLEITON CHIODELLI - EPP, CLEBER CLEITON 

CHIODELLI, NALIGIA GRANDO CARRA Vistos etc. I. Indefiro o pedido de 

citação por edital, visto se tratar de medida extrema, somente sendo 

possível na hipótese em que se esgotarem todos os meios. II. No entanto, 

com vistas a dar efetividade à celeridade processual, determino a busca 

do endereço do executado, junto aos sistemas disponíveis. III. Em sendo 

apresentado endereços diversos daqueles constantes nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para a citação da Requerida 

quanto aos termos da petição inicial, consignando no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 344) e que o prazo 

para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no art. 355 do CPC. IV. Do contrário, intime-se a 

parte requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. V. Demais, proceda-se com o regular procedimento comum 

quanto ao Requerido já citado para audiência de conciliação/mediação, 

nos termos do despacho proferido inicialmente. VI. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL PATROCINIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001414-68.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JOVENIL PATROCINIO 

DA SILVA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002299-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PRUDENCIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002299-19.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Embora o autor 

esteja “prevendo nova cessação do benefício” deferido liminarmente, ele 

mesmo informou que o benefício foi restabelecido conforme determinado 

na decisão proferida no Id 14853610, com vigência até 31/12/2018. II. 

Aguarde-se o decurso do prazo para o oferecimento de contestação (o 

sistema registrou ciência da citação em 28/09/2018 e o prazo final para 

apresentação da defesa será dia 14/11/2018), e, após, retornem 

imediatamente conclusos para a prolação de sentença. III. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001779-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001779-93.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA MEIRELES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. I. De acordo com o 

§8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar desta data, a fim de que 

encerre-se a demanda sem prejuízo ao requerente. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. Em 

seguida, intime-se a parte autora para que apresente impugnação, caso 

queira, a contestação apresentada à fl. id. 5887602, no prazo legal a 

contar da publicação desse despacho. III. Após, retorne-me conclusos 

para sentença. IV. Intimem-se as partes da presente decisão e expeça-se 

o necessário para o cumprimento do item I. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004578-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLIENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - RJ074949 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004578-41.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA AUREA SANTANA REQUERIDO: NEUSALINA MARIA 

SANTANA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira 

do disposto no artigo 98 e seguintes do CPC. II. Processe-se em segredo 

de justiça. III. Postergo a análise do pedido liminar para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, exigindo, pois, cautela e segurança por parte do Juízo para sua 

concessão. Ademais ressalta o vasto lapso temporal decorrido para 

ajuizamento da presente ação, bem como inexistência de situação de risco 

vivenciada pela menor em questão, sendo necessário assim maior 

aprofundamento da situação. IV. Cite-se a parte requerida para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (CPC, art. 306). V. Não sendo contestado o pedido, os fatos 

alegados pela parte autora presumir-se-ão aceitos como ocorridos (CPC, 

art. 307). VI. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial 

pelo Departamento Técnico deste Juízo, com a requerida Neusalina Maria 

Santana e a menor Camila Santana da Igreja, bem como o núcleo familiar 

que reside no mesmo endereço indicado na inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com a urgência que o caso requer. Quanto à requerente, expeça-se 

carta precatória para a realização de estudo psicossocial em sua 

residência, também no prazo de 15 (quinze) dias. VII. Após, colha-se o 

parecer do Ministério Público. VIII. Intime-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112848 Nr: 5406-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 CÓDIGO 112848.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho de fl. 149.

II. Intime-se e cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 18628 Nr: 116-78.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA, ALISSON ENGELBRECHT, EVARISTO BARZOTTO, ADELAR 

NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALANDARC DA ROSA DANTAS - OAB:MT/8.140-B, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 CÓDIGO 18628.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido de f. 252 e, como consequência, suspendo o andamento 

do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

II. Diante da concordância manifestada pela exequente, expeça-se o 

necessário ao levantamento/devolução dos valores que se encontram 

vinculados ao presente feito em favor do executado Evaristo Barzotto, 

que deverá ser intimado para indicar os dados da conta bancária para a 

transferência.

 III. Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a exequente para que 

promova o andamento, informando acerca do adimplemento da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, 12 de novembro de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 CÓDIGO 35920.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos.

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Custas e despesas processuais, se houver, pela executada.

 Proceda-se a Secretaria Judicial com a transferência dos valores 

vinculados no processo, bem como seus respectivos alvarás, na forma 

pleiteada às fls. 967/972.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 124449 Nr: 2747-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KERECZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 124449.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho de fl. 206.

II. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115530 Nr: 6970-73.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:OAB/MT 

16.226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:OAB/MT 12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 115530.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que querendo, apresente impugnação a 

contestação no prazo legal.

II. Intime-se e cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30653 Nr: 846-84.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, ALCEU DOS 

SANTOS FRANCO, C.C.R.LUCAS DO RIO VERDE-SICREDI VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 CÓDIGO 30653.

Vistos etc.

I. Os honorários advocatícios objeto do pedido de cumprimento de 

sentença apresentado às f. 377/379 foram fixados (e posteriormente 

majorados) sobre o valor o valor da causa, sugerindo devida a atualização 

monetária do referido valor, a teor do disposto no art. 85 § 2º, do CPC, 

para fins da base de cálculo do valor devido.

 II. Feita esta observação, intime-se o exequente para esclarecer, no 

prazo de 10 (dez) dias, a incidência de juros moratórios no cálculo 

apresentado à f. 379.

 III. Após, conclusos.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

Decisão
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Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MARANHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 326 de 998



RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004535-07.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DEBORA CRISTINA MARANHAO DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, 

defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se 

extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisito (i) da incapacidade para o trabalho e (ii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a parte autora encontrou-se em gozo do benefício de auxílio-doença 

até a data de 23/10/2018, suprindo, portanto, o período de carência e a 

qualidade de segurada nos termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade 

de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade 

para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade 

do direito substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se 

acometida de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Débora Cristina Maranhão da Silva; 

b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 014.673.033-05; d) A 

renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) 

dias da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto 

requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004557-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004557-65.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA IVANI DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com 

pedido de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência, 

nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que a parte autora encontrou-se 

em gozo do benefício de auxílio-doença até a data de 16/06/2018, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a parte autora encontra-se acometida 

de patologias que possam vir a impedir, nesse momento, de exercer o 

labor para o qual se encontrava habituado e apto. Isso porque, malgrado a 

decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual 

restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos recentes, comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O nome da segurada: Maria Ivani da Silva; b) O benefício 

concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 056.495.914-66; d) A renda mensal 

atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data 

da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 
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perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004588-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004588-85.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JAIME LUIS TRENTIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento 

gratuito. II. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que o pedido de concessão de tutela específica requerida 

liminarmente não encontra guarida. III. Isso porque os documentos 

anexados aos autos não são suficientes, muito embora o indeferimento 

administrativo do benefício pelo INSS tenha como fundamento apenas a 

“não constatação de incapacidade laborativa”, a análise do CNIS 

apresentado pela parte autora sugere dúvidas em relação à sua qualidade 

de segurada. Por essas razões, entendo que os requisitos para a 

concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. IV. Sendo 

assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V. Antes de determinar a 

citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente 

DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. VI. Com efeito, para a 

realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o 

Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 

99616-0609, com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Agende a Gestora Judiciária data para realização dos trabalhos 

periciais, procedendo-se às intimações necessárias. VII. Os quesitos da 

parte autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto requerido nas demandas previdenciárias. VIII. Vale ressaltar 

que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 

2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente. XI. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XII. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. XIII. 

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. XIV. Por fim, 

embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência de 

conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, 

que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência 

de conciliação/mediação. XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004761-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JUNIOR PEREIRA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO DE 

MERCADORIASEM GERAL DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n. 1004761-12.2017.8.11.0045. Tipo: Ação Cautelar de 

Produção Antecipada de Provas. Autor: Alexandre Junior Pereira Galvão. 

Requerido: Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias 

em Geral de Lucas do Rio Verde. Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Cautelar 

de Produção Antecipada de Provas em que o autor pretende a obtenção 

de prova documental consistente na cópia de lista de presentes/votantes 

e lista de trabalhadores aptos ao voto, referentes ao pleito eleitoral 

ocorrido no dia 18/10/2018, onde concorreu ao cargo de presidente da 

nova diretoria da requerida (chapa 02). Afirma que a lista prévia de 

associados em condições de votar continha o nome de 283 associados, e 

que no dia da eleição participaram do pleito eleitoral 20 “associados” 

desconhecidos que não estavam na lista, os quais tiveram seus nomes 

anotados abaixo da lista original. Relata que referida lista é essencial para 

a formalização do recurso administrativo que visa a anulação do pleito 

eleitoral, e que, tendo solicitado ao requerido a cópia das referidas listas, 

não obteve resposta. Requer, ainda, seja reaberto o prazo para o 

oferecimento de recurso administrativo. Com a inicial juntou os 

documentos. 2. É o breve relatório. Decido. Compulsando atentamente o 

feito, em que pese os argumentos aduzidos, é de se ver que a pretensão 

do autor é, a toda evidência, matéria afeta a competência da Justiça do 

Trabalho, consoante dispõe o artigo 114, III, da Constituição Federal, com a 

redação da EC nº 45/04, in verbis: “Art. 114. Compete à Justiça do 

Trabalho processar e julgar: (...) III as ações sobre representação sindical, 

entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 

empregadores;” Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ELEIÇÃO 

DE REPRESENTANTE SINDICAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ALTERADO PELA 

EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) – AFASTAMENTO DO ENUNCIADO 

DA SÚMULA 222/STJ. 1. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do 

art. 114, III, da CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional 

45/2004, apreciar causa relacionada a eleições sindicais. 2. A Primeira 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp 727.196/SP, em 25/05/2005, 

decidiu que a EC 45/2004 tem aplicação imediata a todos os processos em 

curso, independentemente da fase em que se encontram e devem ser 

remetidos à Justiça do Trabalho, sob pena de nulidade. 3. O enunciado da 
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Súmula 222/STJ somente tem aplicação até o advento da EC 45/2004. 4. 

Conflito conhecido para declarar-se competente o Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Santos-SP, o suscitante.” (STJ - CC 56040 SP; Conflito de 

Competência 2005/0174224-5; Ministra ELIANA CALMON; S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO; DJ 02.05.2006 p. 240)”. 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos 

artigos 114, III da CF, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o presente feito, e determino sua remessa a uma das 

Varas da Justiça do Trabalho com jurisdição na presente Comarca, juízo 

naturalmente competente em razão da matéria. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002638-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI CLAIR SOSCHINSKE PITSCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002638-75.2017.8.11.0045. Vistos e etc. Cuida-se de Ação 

Previdenciária com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Leoni 

Clair Sochinske Pitschel em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, aduzindo em síntese, que está acometida de doenças/patologias que 

a impedem total e definitivamente para o trabalho, juntando atestados 

médicos e inclusive informando que recebeu auxílio-doença durante 

determinados períodos. Distribuída a demanda, fora determinada a 

realização antecipada de perícia médica. A prova pericial não se realizou 

até o momento, e a autora formulou pedido de reconsideração, juntando 

documentos e reiterando pela antecipação de tutela. Relatei. Fundamento e 

decido. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença durante os períodos de 10/10/2014 à 

04/12/2014, 21/02/2015 à 05/06/2017, e 07/07/2017 à 31/07/2017, 

suprindo, portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos 

termos do artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – 

probabilidade do direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício;” Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, 

tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito 

substancial invocado a revelar que a autora encontra-se acometida de 

patologias que a impedem, nesse momento, de exercer o labor para o qual 

se encontrava habituada e apta. Isso porque, malgrado a decisão do INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada 

a inexistência de incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

restabeleça o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da 

segurada: Leoni Clair Soschinske Carvalho; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 004.828.553-63; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. No mais, revogo a nomeação anterior e nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. Guido Vaca Cespedes, 

CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 99616-0609, com endereço 

profissional localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 561-S, Centro, 

em Lucas do Rio Verde – MT, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Deverão ser 

observados os quesitos já apresentados por ambas as partes na inicial e 

na contestação. Cientifique-se o Perito nomeado que, com base no art. 60, 

§ 8º da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes, podendo os assistentes técnicos eventualmente 

indicados oferecerem seus pareceres, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

teor do que dispõe o artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004129-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004129-54.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Intime-se a parte 

requerida/apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto no Id 12060704, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º). II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta 

apelação adesiva, intime-se o requerente/apelante para igualmente 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

2º). III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, 

encaminhe-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) 

recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º). IV. O levantamento da 

quantia depositada pelo Banco requerido (Id’s 12572970, 12572973 e 

12572975) fica condicionado à não interposição de recurso adesivo pelo 

referido Banco, posto que em tal hipótese o valor da condenação poderá 

ser reduzido. Sendo assim, em não sendo interposta apelação adesiva, 

desde já fica deferido o levantamento pretendido, devendo ser observado 

os dados bancários indicados pelo autor no Id 12675344. Do contrário, 

havendo recurso adesivo, o valor deverá permanecer depositado nos 

autos até o julgamento das apelações. V. No que se refere à determinação 

imposta na sentença referente ao cancelamento definitivo das cobranças 

descritas na inicial e retirada dos apontamentos negativos em nome do 

autor (com deferimento de tutela provisória), intime-se o Banco requerido 

para comprovar o atendimento da referida determinação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena da automática majoração da multa fixada 

em dez vezes (de R$ 100,00 para R$ 1.000,00). VI. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002829-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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Processo nº 1002829-23.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Revogo a 

nomeação anterior e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 

99616-0609, com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. II. Cientifique-se o Perito nomeado que, com base no art. 60, § 8º 

da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. III. No mais, CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA os demais termos da decisão proferida no id 12834061. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001690-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA FREDI PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001690-17.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Mantenho a 

decisão proferida no Id 12557561 que deferiu a tutela de urgência 

pretendida e determinou que o INSS implante em favor da requerente o 

benefício de auxílio-doença. Registro que o prazo de duração do benefício 

assinalado na decisão (nove meses) deverá ser contado a partir da 

presente decisão. Expeça-se o necessário, com urgência. II. 

Considerando que já houve apresentação de contestação, intime-se a 

requerente para, caso queira, apresentar impugnação. III. No mais, 

DETERMINO a realização de perícia médica, nomeando para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. IV. Deverão ser observados os quesitos já apresentados por 

ambas as partes na inicial e na contestação. V. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. VI. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados oferecerem seus 

pareceres, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o artigo 

477, §1º, do Código de Processo Civil. VII. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. VIII. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002298-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSSON LEMES DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002298-34.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Nego provimento 

aos embargos de declaração opostos no Id 11030440, eis que não 

visualizo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

proferida no Id 10855005. II. Apesar das alegações, o que se verifica é 

que a parte quer discutir as razões do veredicto, e não algum aspecto 

típico dos embargos de declaração. Ademais, o requerido/embargante 

pretende que o juiz adote a sua visão do panorama processual, o que não 

se enquadra no campo dos embargos declaratórios. III. Aguarde-se o 

trânsito em julgado da decisão objeto dos embargos de declaração, e, 

após, certificado o decurso do prazo para o oferecimento de contestação, 

retornem os autos conclusos para a prolação de sentença. IV. Cumpra-se. 

Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004136-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANE DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004136-12.2017.8.11.0045. Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária objetivando o recebimento do benefício de auxílio-doença, 

com pedido de tutela de urgência. Atendendo à determinação constante no 

id 10463705, a autora emendou a inicial no id 10705813, juntando 

documentos tendentes a demonstrar a qualidade de segurada e o 

indeferimento administrativo do benefício postulado. Novas manifestações 

da autora nos id’s 12396325, 12396496, 12396635, 13452645, 13452801, 

13452874, 13452931, 13453006, onde juntou documentos (exames e 

atestados médicos, e perícia realizada perante a Justiça do Trabalho), 

reiterando o pedido de tutela de urgência. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito e acolho a emenda da inicial. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade 

para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do período de 

carência necessário. Quanto o período de carência, verifico que a autora 

teve seu pedido administrativo negado na data de 10/08/2017 pelo motivo 

de não ter sido constatada, em exame realizado pela perícia médica do 

INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. 

Ou seja, não foi contestada sua qualidade de segurada. Desta forma, ao 

menos neste juízo sumário de cognição, reputo preenchido tal requisito 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que a autora 

encontra-se acometida de patologia que a impede, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituada e apta. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos e exames comprovando, em princípio, que ainda 
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persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). a) O nome da segurada: Veridiane dos Santos Machado; b) O 

benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 028.693.321-73; d) A renda 

mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84984 Nr: 4543-11.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE ANTONIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre os 

RPVs confeccionados fls. 215/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 8410-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO APARECIDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente 

manifestação quanto o laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120125 Nr: 598-74.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRAZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Initmação da parte autora para que manifeste-se no prazo de 10 

dias:"Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em 

cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e 

comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos 

supramencionados, me dirigi à Rua Diamante, Bairro Tessele Júnior, e, ali 

sendo, DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte autora, DAVID BRAZ 

DE SOUSA, tendo em vista que não localizei o número informado, qual 

seja, 1.729, no endereço em questão.

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84815 Nr: 4364-77.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ LUZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4364-77.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

EXECUTADO(A, S): MARCELO LUIZ LUZZA

CITANDO(A, S): MARCELO LUIZ LUZZA, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 902.717,59

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 1.129.621,08 (um milhão, cento e vinte e nove mil, 

seiscentos e vinte e um reais e oito centavos), representado pela CDA Nº 

1206012001369-09.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, S.G.D, digitei.
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 Lucas do Rio Verde - MT, 12 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 8492-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8492-38.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO ME

INTIMANDO(A, S): ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO ME, ENDEREÇO: 

LUGAR NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.572,09

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos etc.1. Trata-se de ação de execução fiscal em que o 

ente público acima descrito move em desfavor do(a)(s) executado(a)(s) 

supra identificado(a)(s), todos qualificado(a)(s) nos autos.2. À f. 50-1 a 

parte exequente pugna pela extinção e arquivamento do feito, anunciando 

quitação integral dos débitos.3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 

inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, já que extinta a dívida executada.4. Expeça-se alvará 

para liberação em favor da parte executada da quantia constrita à f. 43. 5. 

Sem sucumbência, por analogia ao artigo 26 da LEF.6. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se, após as baixas e anotações de estilo.7. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Eu, S.G.D, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 12 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84746 Nr: 4292-90.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91060 Nr: 4954-20.2013.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMSMS, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDODSP, AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias DIAS

AUTOS N.º 4954-20.2013.811.0045

 ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: RENATA MARIA SILVA MESQUITA SOUZA e 

GENIVAL SILVA DE SOUSA

PARTE REQUERIDA: LEONALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA PINTO e 

ADROALDO VERAS REIS

INTIMANDO(A, S): ADROALDO VERAS REIS, ENDEREÇO: LUGAR NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc.1. A parte autora foi intimada a providenciar o 

andamento do feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o 

prosseguimento (f. 84), mas deixou que se escoasse o prazo assinado, 

sem providência (f. 92 ), abandonando a causa por período de tempo 

superior a trinta (30) dias.2. Em conseqüência, com fundamento no artigo 

485, inciso III e §§ 1º e 2º, in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o processo sem resolução do mérito. Sem honorários advocatícios, eis 

que a parte executada sequer constituiu advogado nos autos.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 4. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo”.

Eu, S.G.D, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 12 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29337 Nr: 3349-15.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO, ARMELINDO 

MUNARETTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31339 Nr: 1194-05.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BORGES FREITAS - 

OAB:MT/11609-A, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - 

OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 21198 Nr: 2473-31.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUÍS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35387 Nr: 451-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANA DELA CORT DEZORDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA ARDENGHI BRIZOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BIRCK - 

OAB:10093/MT, LUIS M. N. VOLTAREL - OAB:SP/271.256, MIRIAN DE 

M. BORGES - OAB:MT/13.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26666 Nr: 719-83.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER BOSCOLI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.F. DOS SANTOS ME - JET NAUTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, RAFAELA RIBAS DE ALENCAR - 

OAB:10715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 504 Nr: 524-50.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INILDA LURDES DA CRUZ, JOCIELENE APARECIDA DA 

CRUZ representada por sua mãe, ELIS REGINA DA CRUZ representada 

por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIETRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ALVES GOUVEIA - 

OAB:4.888

 Intimação da parte autora para manifestação em 10(dez) dias:"Vistos.

1. Tendo em vista a inérica da parte exequente, forte no artigo 921, IV, do 

CPC, suspendo o curso da execução até que complete um (1) ano.

2. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115136 Nr: 6741-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CORREA MUNIZ ME, ADAILTON 

CORREA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ANA PAULA RIBEIRO FUENTE CANÃL - 

OAB:OAB/MS 13.878-A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MS 12.439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6741-16.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉ: ADAILTON CORREA MUNIZ ME e ADAILTON CORREA MUNIZ

CITANDO(A, S): ADAILTON CORREA MUNIZ ME e ADAILTON CORREA 

MUNIZ, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/10/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 15.847,46

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor dos Executados, em razão de 

operação bancária com este realizada e consubstanciada na Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 007.383.433, firmada em 

09/10/2013, pela qual foi concedido um empréstimo no valor de R$ 

40.857,81 à executada ADAILTON CORREA MUNIZ ME, para ser pago em 

12 parcelas, com vencimento de 06/01/2014 a 15/12/2014, no valor de R$ 

4.127,65, cada uma, na data contratada figurando o co-executado 

ADAILTON CORREA MUNIZ como devedor solidário na operação. Ocorre 

que os Executados não cumpriram com o pactuado, o que ocasionou o 

vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário, estando a dever as 

parcelas vencidas desde 15/09/2014 de sorte que em 27/07/20158, o 

débito atinge o montante de RS 15.847,46. Valor da Causa: R$ 15.847,46 

(quinze mil oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). 

Pede Deferimento, Campo Grande, 18 de setembro de 2015. Elizete Ap. 

Oliveira Scatigna – OAB/MS 12.436-A, Ana Paula Coreia OAB/MS 12.943, 

Alexandre Ribeiro Fuente Cañal OAB/MS 13.878-A.

DESPACHO: Vistos.1. Há demonstrativo do débito atualizado até a data da 

propositura da ação (CPC, art. 614, II).2. Cite-se a parte executada para, 

no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 652, CPC), 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação da dívida (art. 659, CPC).3. Não efetuado o pagamento, munido 

da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se atentando para aqueles 

eventualmente indicados na inicial com obediência à ordem preferencial do 

art. 655 do CPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 652, § 1º, CPC).4. Caso o 

exeqüente tenha requerido inicialmente, intime-se o executado para, em 

cinco (05) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 652, § 3º, CPC), 

ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo estipulado, de 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da Justiça, 

incidindo o devedor em multa de 15% do valor atualizado do débito, que 

será revertida em proveito do credor, exigível na própria execução ora em 

curso, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 

material (art. 600, IV, CPC). 5. Os embargos deverão ser oferecidos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do 

mandado de citação (art. 738, CPC), independentemente de penhora, 

depósito ou caução.6. Expeça-se o respectivo mandado de citação, 

penhora e avaliação.7. Para as hipóteses de pronto pagamento ou de 

não-oferecimento de embargos, fixo, eqüitativamente, os honorários 

advocatícios em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), nos termos do § 

4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, valor este que será reduzido 

pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. 

652-A, CPC).8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Eu, S.G.D, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 12 de novembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98116 Nr: 4457-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ANTONIO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JR - OAB:45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38604 Nr: 3641-29.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT, MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:MT/11888

 Vistos.
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1. Tendo em vista que o leilão do bem penhorado foi levado a efeito antes 

da análise de questão prejudicial, qual seja, a possibilidade de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal, afetada ao tema repetitivo n. 987 (Primeira Seção – STJ), 

inclusive suspendendo todos os processos que tratam do assunto.

Ainda, quando da arrematação do bem móvel, sequer havia decisão do 

juízo da recuperação judicial acerca da constrição ou alienação do 

patrimônio da recuperanda, nos termos da decisão de f. 189, cogente a 

anulação do leilão de f. 194/195 e, via de consequência, a ineficácia do 

auto de arrematação.

2. Nessa toada, inexistindo culpa do arrematante, nos termos do item 4.1 e 

4.2 da decisão de f. 154/155, intime-se o leiloeiro público para, no prazo de 

15 dias, proceder com a devolução ao arrematante do valor recebido a 

título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos 

respectivos.

3. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará dos valores 

depositados à f. 198, com as devidas atualizações, em favor do 

arrematante.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80567 Nr: 4646-52.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte executada, para que no prazo de 5 dias, manifeste-se 

quanto os embargos de declaração acostado às fls. 160-161.

2. Após, volte-me conclusos.

3. Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84184 Nr: 3701-31.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN CHRISTINA LOUZADA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E VOLPATO, JOÃO CARLINDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:66626/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte interessada, pelo prazo de 15 dias.

2. Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as baixas de estilo.

3. Intime(m)-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 159093 Nr: 5293-03.2018.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RAMOVA FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RECKEIGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASAVECHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001359-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CRUZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES OAB - MT4659/O (ADVOGADO(A))

KIYOSHI TAMOTO SEKINE OAB - SP33505 (ADVOGADO(A))

FLAVIO TAKASHI KANAOKA OAB - SP281813 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002025-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GIACHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA OAB - DF34004 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003882-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003882-39.2017.8.11.0045. Intime-se a autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifique as provas que pretende produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003478-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN RICARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003478-85.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001924-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001924-18.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000828-65.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004403-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004403-81.2017.8.11.0045. Providencie-se a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

o cumprimento de sentença. Proceda-se à intimação da executada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002207-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ DELLA COSTA MADRID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LILIA BUSATTA OAB - RS72562B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Ori Toquetto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002207-07.2018.8.11.0045. Compulsando os 

elementos informativos do processo, deflui-se que a presente deprecata 

tem por finalidade a citação de Antonio Ori Torquetto, no endereço: Rua 

Guaporé, 233, Lucas do Rio Verde/MT. Destarte, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002647-71.2016.8.11.0045. Não havendo mais provas a 

serem produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino 

a abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004409-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004409-88.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003943-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003943-94.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, máxime 

da guia expedientes, verifica-se que, após a audiência de justificação, não 

foi aberta vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de 

contestação. Diante disto, a fim de evitar a configuração de nulidade 

processual por cerceamento de defesa, Determino que se promova a 
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alteração dos dados e informações relativas aos cadastros de advogados 

no presente processo, com o objetivo de incluir a Defensoria Pública como 

patrocinadora dos interesses do requerido. Após, abra vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010162-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. R. C. (REQUERENTE)

A. C. K. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. T. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004228-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEID DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - 459.986.040-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004228-87.2017.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BAGINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000201-61.2017.8.11.0045. Expeça-se novo mandado de 

busca e apreensão, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 4725706, 

registrando-se o referencial de endereço informado na petição acostada 

ao ID n.º 16062417. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 684 Nr: 10-05.1995.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 Processo n.º 10-05.1995.811.0045 – Código n.º 684.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39005 Nr: 4033-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFEFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 141071 Nr: 4047-06.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT INDÚSTRIA E CÓMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSE CAALBOR ALVES - 

OAB:86705SP, ROSILENA FREITAS - OAB:121731 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador para manifestar sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 146209 Nr: 6997-85.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, JOSÉ ROBERTO 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88553 Nr: 2439-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109459 Nr: 3626-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Intimação do(a) Dr(a) ANI CAROLINE NUNES DUTRA , OAB-MT Nº 21807/ 

0, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 
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devolver os autos em referência no prazo de 24 (Vinte e quatro)horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto 

no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89468 Nr: 3353-76.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA POTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 5138-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar, pela terceira vez, os exequentes 

para recolherem a GUIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA para cumprimento do 

mandado de citação determinado na decisão de fl. 53, uma vez que na 

referida decisão, houve determinação de dois procedimentos: expedição 

de carta precatória, que já foi enviada, e mandado de citação, que já foi 

expedido e aguarda pagamento de diligência, para cumprimento no 

endereço endereço da Av. das Acácias, bairro bandeiramentes, em Lucas 

do Rio Verde-MT. Processo aguarda diligência desde abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110763 Nr: 4307-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ANJOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente por seu procurador, para que informe o 

endereço atualizado do executado para realizar a expedição do mandado 

de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121490 Nr: 1332-25.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIANO BARBOSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 1332-25.2016.811.0045 – CÓD. 121490.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado e, também, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, compareça no Cartório da Terceira Vara Cível 

para coleta dos grafismos, registrando-se que o não-cumprimento da 

determinação judicial produzirá, como consequência, na decretação da 

perda da prova.

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125506 Nr: 3245-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GRAVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

LTDA, WASHINGTON LUIZ MAYER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 Intimo os requeridos , para que , no prazo de 10(dez)dias se manifestem 

acerca do pedido de adjudicação de bens de fls .139/145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83021 Nr: 2477-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL HERMENEGILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83093 Nr: 2561-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA, VERNER 

SKURA, PAULO VALÉRIO CERNECK, JOSÉ ROQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SIDNEI TADEU CUISSI - OAB:17.252/MS

 INTIMO a autora para manifestar sobre os embargos monintórios de fls. 

202/207, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004143-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SLHESSARENKO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO. 

PROCESSO n. 1004143-67.2018.8.11.0045 Valor da causa: $100,000.00 

ESPÉCIE: [CORRETAGEM]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: LEONARDO SLHESSARENKO FILHO Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1894, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 POLO PASSIVO: Nome: MARINO JOSE FRANZ Endereço: 

Avenida Paraná, 393-S, 3º andar, salas 07 e 08, Centro, LUCAS DO RIO 
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VERDE - MT - CEP: 78455-000 ou ESCRITÓRIO FAZENDA MANO JÚLIO, 

endereçado na Rua Curitiba, 300, Área Industrial, Lucas do Rio Verde-MT, 

CEP: 78455- 000 ou na TAPAJÓS PARTICIPAÇÕES S.A., endereçado na 

Avenida Paraná, 393-S, 3º andar, salas 07 e 08, Centro, Lucas do Rio 

Verde-MT, CEP: 78455-000. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC Data: 21/11/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. LUCAS DO RIO VERDE, 

14 de novembro de 2018. Juliana Borges Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001897-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001897-98.2018.8.11.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, verifica-se estar demonstrada a 

condição de segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

conforme certidão do CNIS acostada ao ID n.º 13248057, pág. 2, bem 

como a comunicação do indeferimento do benefício, sob o fundamento 

único de não ser constatada a incapacidade através da perícia médica (ID 

n.º 13247972). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora, em 27/06/2018, submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 

portadora de moléstia grave (CID C56.9, I10, E11, S83, M19, M25, M79, 

M21, e M751), e que impõe limites materiais ao exercício de atividade 

laboral, conforme demonstra o laudo pericial encartado ao ID n.º 13997058 

e ID n.º 13997106. Logo, a princípio, está demonstrada, nesta fase 

processual, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para 

o exercício regular de suas atividades laborais habituais, circunstância 

essa que dá vigor a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a parte 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência postulada, 

de molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de conceder o auxílio-doença à autora Divina 

Rosa da Silva, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo 

ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias. Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Determino que se expeça requisição de 

pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento dos honorários 

do perito. Intime-se a autarquia requerida para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do laudo pericial [art. 477, § 1.º do 

Código de Processo Civil/2015]. Intimem-se as partes litigantes para que, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem outras provas que 

pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003779-95.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

autor já auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS 

(evento nº 15258230). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador 

de moléstia grave (infarto do miocárdio e nova obstrução de coronárias), e 

que está inapto ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra 

o Laudo Pericial encartado nos eventos nº 16236432 e 16236494. Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Sebastião da Silva, dentro do prazo improrrogável 

de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa 

da necessidade da manutenção do benefício dentro do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. 

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para que 

tome as providências necessárias no sentido de implantar o benefício ao 

autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Proceda-se à 

citação da autarquia requerida, acompanhada do laudo da perícia judicial, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente proposta de acordo [art. 

1º, inciso II da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou 

resposta/contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-07.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA DE OLIVEIRA SUTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002315-07.2016.811.0045. Considerando-se a 

concordância do INSS com os cálculos apresentados pelo credor, 

requisite-se o pagamento do débito principal e dos honorários de 

sucumbência, através de RPV (Requisição de Pequeno valor). Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000932-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000932-23.2018.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, depreende-se que foi deferido o 

pedido de tutela de urgência e determinado que a autarquia requerida 

providenciasse a implantação do auxílio-doença à autora, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID n.º 

12260849). Incumbe à parte autora, dentro do prazo fixado, formular novo 

requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §§ 8.º 

e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Indefiro, portanto, o requerimento formulado 

na petição juntada no ID n.º 14314792. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000228-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000228-10.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, visto que já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi mantido até 29/07/2017 (evento 

nº 11478568 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se constatou ser 
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portadora de moléstias graves, diagnosticadas sob o CID G63, E105, I10 e 

E890, e que está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme 

demonstra o Laudo Pericial encartado no evento nº 12617119. Logo, 

nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título 

precário, a existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o 

exercício regular de suas atividades laborais habituais — circunstância 

que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). 

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Tania Dias de Oliveira, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para que tome as providências necessárias no sentido de implantar o 

benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução 

n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que 

se expeça requisição de pagamento dos honorários do perito. Não 

havendo mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004421-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO PANDOLFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO ANTONIO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004421-68.2018.811.0045. Cuida-se de Execução por 

Quantia Certa ajuizada por Marcio Antonio Pandolfi contra Hedio Antonio 

Machado, ambos já qualificados no processo. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma 

estabelecida (evento nº 16420322). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições fazem parte 

integrante desta decisão, e, como consequência, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, Determino a 

Suspensão do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo de Instrumento 

nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége Puricelli Pires, j. em 

29/05/2012]. Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição 

inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 

de novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002155-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGUS AGROINDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL TOALDO GENTILINI AVILA DAVID OAB - RS83364 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002155-45.2017.8.11.0045. Popcorn Indústria e Comércio 

de Cereais Ltda, regularmente qualificada, ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais contra Argus 

Agroindustrial Ltda, devidamente qualificada, expondo, em síntese, que no 

dia 28/01/2014, comprou da requerida uma máquina polidora de feijão 

AR10, a qual foi instalada em 18/02/2014 na sede da empresa requerente. 

Porém, a máquina apresentou funcionamento parcial, na medida em que 

não poliu os grãos de feijão, os quais passavam pela máquina e saiam 

sem nenhum beneficiamento. Argumentou que, em razão do ocorrido, foi 

submetida a danos, de natureza moral e material. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de rescindir o contrato entre as partes e 

condenar a empresa ré no pagamento de indenização, por danos morais e 

materiais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, 

oportunidade que suscitou, como matéria preliminar, a decadência do 

direito de reclamar pelos vícios do produto, bem como defendeu a 

inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor. Por fim, teceu comentários sobre o ônus da prova. 

No mérito, defendeu que o produto foi entregue e instalado em perfeitas 

condições de uso, levando-se em conta o fim a que se destina. Pugnou, 

ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, 

rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura 

absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a 

realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, 

à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. De acordo com a norma de regência, 

como forma de concretizar-se a aplicação da teoria finalista/subjetiva, 

considera-se consumidor toda aquela pessoa natural ou jurídica que 

realiza a retirada de determinado produto ou serviço do mercado 

econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final fático e 

econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do produto 

ou serviço, para efeito de aplicação das regras preconizadas no Código 

de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia 

produtivo-econômica, com o objetivo de satisfazer necessidade 

privada/pessoal; ou seja, o “consumidor intermediário”, que realiza a 

aquisição ou utilização do produto ou do serviço, com o objetivo de, direta 

ou indiretamente, dinamizar ou incrementar o processo produtivo, ao 

agregar valor ao negócio próprio desenvolvido, não está compreendido no 

âmbito de proteção da definição de consumidor. Interpretação que resulta 

da exegese do conteúdo normativo do art. 2.º da Lei n.º 8.078/1990. Com 

o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, lanço mão 

dos seguintes acórdãos paradigmas, colhidos do repertório de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que versam a 
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respeito de situações análogas à presente: “(…) 1 – A jurisprudência 

desta Corte sedimenta-se no sentido da adoção da teoria finalista ou 

subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como 

consumidora em eventual relação de consumo, devendo, portanto, ser 

destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido (REsp 

541.867/BA). 2 – Para que o consumidor seja considerado destinatário 

econômico final, o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode 

guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica 

por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o 

atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor. (…)” 

(STJ, CC n.º 92.519/SP, 2.ª Seção, Relator: Ministro Fernando Gonçalves, 

julgado em 16/02/2009). “(…) – A aquisição de bens ou a utilização de 

serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou 

incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. (…)” (STJ, 

REsp n.º 541.867/BA, 2.ª Seção, Relator: Ministro Barros Monteiro, julgado 

em 11/11/2004). “(…) Aplicação do CDC. – O que qualifica uma pessoa 

jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou 

serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas 

necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, 

nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. (…)” (STJ, 

REsp n.º 733.560/RJ, 3.ª Turma, Relator: Ministro Nancy Andrighi, julgado 

em 11/04/2006). Consequentemente, diante desta moldura, verifica-se que 

a aquisição da máquina polidora de feijão AR10 foi feita como forma de 

incremento da atividade empresarial, já que a autora atua no ramo de 

processamento de cereais em larga escala (conforme afirmado na petição 

inicial). Portanto, dado à natureza da atividade econômica praticada por 

parte da autora, conclui-se, por inferência racional, que a aquisição do 

bem se materializou com o objetivo de realizar a integração no processo 

de produção, transformação e comercialização, haja vista que visava à 

maximização do grau de qualidade dos cereais, para posterior negociação 

no mercado econômico-financeiro, o quê rechaça/desfaz a aplicação das 

normas preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes 

arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de 

similitude com a que se encontra sob enfoque: “(…) 3. ‘Esta Corte Superior 

consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e 

venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado 

destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de 

Defesa do Consumidor' (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012). (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

155.702/MS, 4.ª Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado em 

16/05/2013). “(…) CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSUMO AGRÍCOLA 

(ADUBO). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. I. A aquisição de insumos agrícolas 

para investimento em atividade produtiva, não como destinatário final, 

importa, de acordo com o entendimento sufragado nesta Corte, na 

inaplicação do CDC à espécie (REsp n. 541.867-BA, Rel. para acórdão 

Min. Barros Monteiro, DJU de 16/05/2005). (…)” (STJ, REsp n.º 

1.016.458/RS, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado 

em 09/02/2010). Desenvolvidas estas considerações preliminares, 

conclui-se que, na hipótese concreta, a empresa requerente decaiu do 

direito de reclamar pelos vícios redibitórios do bem. Senão vejamos. A 

verificação de eventual vício, existente no produto adquirido pela 

requerente, apesar de rechaçada a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, deve ser regulada em conformidade com as regras do Código 

Civil. Nesta senda, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo 

pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria 

ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor [441 do Código Civil]. 

Tratando-se de bem móvel, o adquirente decai do direito de obter a 

redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias, contado da 

entrega efetiva [art. 445 do Código Civil]. Havendo garantia contratual, o 

adquirente terá o prazo da garantia contratual, somado ao prazo da 

garantia legal. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto: AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM MÁQUINA. TRADIÇÃO DA COISA. 

PRAZO DE GARANTIA. ART. 178, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 

PREPARO INSUFICIENTE. RECOLHIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR. 

DESERÇÃO AFASTADA. 1. Havendo recolhimento insuficiente do preparo, 

é necessária a intimação da parte para providenciar a complementação do 

valor. Somente após o decurso do prazo sem a regularização é que a 

apelação poderá ser considerada deserta. Jurisprudência do STJ. 2. O 

vício redibitório, por sua própria natureza, muitas vezes não pode ser 

percebido no ato da tradição da coisa, somente surgindo com a utilização 

ou experimentação pelo adquirente, em momento posterior ao exíguo 

tempo de garantia legal fixado na lei civil. 3. Não pode o fabricante ficar 

sem saber até quando perdurará sua responsabilidade, aguardando que 

surjam defeitos ocultos capazes de ser reclamados pelo adquirente. Para 

a contagem do prazo de garantia e ante a necessidade de experimentação 

da coisa, deve ser considerado o tempo da garantia legal e o da garantia 

contratual. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1337430/SP, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/05/2016, DJe 12/05/2016) – grifo inexistente no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que restou incontroverso que a autora, em 28/01/2014, 

adquiriu da requerida uma máquina polidora de feijão AR10, a qual foi 

entregue e instalada em 18/02/2014 na sede da empresa requerente. 

Extrai-se igualmente que o contrato celebrado entre as partes prevê a 

garantia de 01 (um) ano (‘vide’ documento acostado ao ID n.º 8093134, 

pág. 20). A autora alega que após a instalação da máquina, foi verificado 

que a mesma não funcionou corretamente, na medida em que não polia os 

grãos de feijão, os quais passavam pela máquina e saiam sem nenhum 

beneficiamento. Diante disto, verifica-se que não se trata de defeito oculto, 

pois o problema foi de plano verificado. Portanto, a autora teria o prazo da 

garantia legal, mais o prazo legal para reclamar dos vícios redibitórios, que 

se tratando de vício aparente, é de 30 (trinta) dias, contados da efetiva 

entrega [art. 445, caput do Código Civil]. Nesta senda, tendo em vista que 

o bem foi entregue em 18/02/2014 e a existência de prazo contratual de 01 

(um) ano, mais o prazo legal de 30 (trinta) dias, somado ao fato de que os 

prazos de anos expiram no dia de igual número de início, ou no imediato, 

se faltar exata correspondência, bem como, salvo disposição legal ou 

convencional em contrário, computam-se os prazos, excluindo o dia do 

começo, e incluindo o do vencimento, e que, se o dia do vencimento cair 

em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil [art. 

132, §§ 1.º e 3.º do Código Civil], a autora teria até o dia 23 de março de 

2015 para reclamar dos vícios do bem. Assim, quando da propositura da 

ação, em 12 de junho de 2017, em muito já havia encerrado o prazo, legal 

e contratual, para se reclamar dos vícios redibitórios. D’outra banda, no 

que diz respeito à pretensão de indenização entendo que está acoimada 

pela prescrição. Com efeito, tomando-se em conta que a autora pretende a 

condenação da requerida em indenização por danos morais e materiais 

decorrentes da entrega de produto com vício/defeito, é preciso que seja 

observado o prazo prescricional de três anos, estabelecido no art. 206, § 

3.º inciso V do Código Civil. Com base nessas considerações, deflui-se, 

por inferência racional, que o prazo prescricional, para o efeito de 

exercício da pretensão indenizatória se dá com a ciência inequívoca do 

fato gerador da pretensão, que, no caso concreto, tem como equivalência 

o dia da entrega e instalação da máquina na sede da empresa autora. É a 

aplicação do princípio da ‘actio nata’, que prevê que o fluxo/curso do 

prazo prescricional tem início com a consumação da efetiva lesão ou 

ameaça do direito [art. 189 do Código Civil]. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. 1. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO 

INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO TITULAR DO DIREITO 

VIOLADO. PRECEDENTES. 2. AFERIÇÃO DO DIA EM QUE O AUTOR 

PASSOU A TER CONHECIMENTO DA LESÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior dispõe no sentido de que o cômputo do prazo prescricional 

tem início apenas no momento em que o titular do direito subjetivo violado 

possui conhecimento notório do fato e da extensão de suas 

consequências, segundo o princípio da actio nata. 2. A alteração do 

entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da data em que o 

autor passou a ter ciência da lesão e da não consumação da prescrição - 

só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do 

respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária 

em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no AREsp 1172981/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018) – 

grifo inexistente no texto original. Como já dito anteriormente, restou 

incontroverso que a máquina foi entregue e instalada na sede da empresa 
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requerente no dia 18/02/2014, sendo que a autora alega que a máquina foi 

instalada funcionando parcialmente, pois não polia os grãos de feijão, os 

quais passavam pela máquina e saiam sem nenhum beneficiamento. 

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional se deu com a efetiva 

entrega, momento em que a autora teve ciência inequívoca acerca do 

vício/defeito do bem, e, por consequência, do direito violado. 

Consequentemente, diante desta moldura, considerando-se a 

quantificação do lapso prescricional definido na norma de regência e o 

instante do ajuizamento da ação, que se operacionalizou na data de 12 de 

junho de 2017, à míngua da superveniência de causa de suspensão e/ou 

de impedimento do lapso prescricional, considero que a pretensão 

executiva se encontra fulminada pelo fenômeno da prescrição. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, reconhecendo a decadência do 

direito de redibição do contrato, bem como a prescrição da pretensão 

indenizatória da autora, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a autora no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

novembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115671 Nr: 7053-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL SOUSA SANTOS, CLEBSON ALMEIDA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIEL SOUSA SANTOS, Filiação: Maria 

do Socorro Pereira de Sousa e Jose Fernando Inacio, data de nascimento: 

30/03/1993, brasileiro(a), natural de João Pessoa-PR, Telefone (65) 

81974752. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, (...) vem perante Vossa Excelencia oferecer DENUNCIA em 

desfavor de JOSIEL SOUSA SANTOS, vulgo "PARAIBA" (...) e CLEBSON 

ALMEIDA SILVA (...) No dia 15 de setembro de 2015, por volta das 

20h30min, na Av. da Produção, Bairro Bandeirantes, proximo ao Posto 

Sabia, nesta urbe, os agentes imputaveis JOSIEL SOUSA SANTOS e 

CLEBSON ALMEIDA SILVA, agindo em couatoria, caraterizada pela 

comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante o uso de 

ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, tentaram 

subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel, o que somente não se 

consumou por circunstancias alheias as suas vontades, (conforme 

boletim de ocorrência de fls. 03/04, termos de depoimento de fls. 07/12, 

16/17, 31/34, termos de reconhecimento pessoal de fls. 27/28 e termo de 

apreensão de fls. 29). (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA JOSIEL SOUSA SANTOS e 

CLEBSON ALMEIDA SILVA, supra qualificados, como incursos, no art. 

157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. (...) 

Lucas do Rio Verde/MT, 29 de setembro de 2016. CAIO MARCIO 

LOUREIRO, Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos etc.,1. Do acusado Clebson Almeida SilvaExpeça-se 

ofício ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe 2º via da certidão de 

óbito do réu Clebson Almeida Silva, se houver.2. Do acusado Josiel Sousa 

SantosRealizada consulta junto aos Sistemas SINESP e SIEL, não foi 

encontrado qualquer informação acerca do atual endereço do acusado, 

conforme extratos em anexo.Assim sendo, determino a citação e 

intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigos 361 e 363, §1º, ambos do CPP.Após, colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público.Às providências e expedientes 

necessários, observando-se as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86269 Nr: 66-08.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAA, ADSG, EDS, CDS, CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7557/MT, LEONARDO 

DE MATTOS - OAB:14561-B/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC para INTIMAR os Acusados, 

na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal apresentem suas 

Alegações Finais por Memoriais, observando o prazo comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140597 Nr: 3789-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC, diante do Recurso de 

Apelação de fls. 133/136, bem como sua tempestividade, para INTIMAR o 

Réu, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal apresente as 

Razões Recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96298 Nr: 2985-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO JOSE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o 

acusado BENTO JOSÉ DE ALENCAR, qualificado nos autos, da imputação 

que lhe é feita na denúncia.Tendo em vista a absolvição do acusado, com 

fundamento no artigo 596 do CPP, permito que ele aguarde eventual 

recurso em liberdade. Deixo de deliberar sobre os objetos apreendidos às 

fls. 104/105, vez que tal providência já foi tomada quando do julgamento 

do processo original nº. 6168-46.2013 (Id. 92305).P.R.I.Transitada em 

julgado, certifique-se, e procedam-se as anotações e comunicações de 

estilo. Após, arquive-se, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102979 Nr: 242-16.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

1. Dos crimes descritos no artigo 359, “caput”, e no artigo 129, “caput”, 

ambos do Código Penal

 Compulsando os autos, verifico que da data do recebimento da denúncia 

(13/04/2015) até o presente momento já transcorreu lapso temporal 

superior há 03 (três) anos, sem que houvesse iniciado a instrução 

processual. Desta forma, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para manifestar acerca da prescrição virtual das referidas imputações.

Após, voltem-me os autos conclusos.

2. Do crime descrito no artigo 147, do Código Penal

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o Estado, 

indubitavelmente, perdeu o seu direito de punir, haja vista haver-se 

consumado o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A extinção da punibilidade do agente torna-se absolutamente necessária, 

por tratar-se de disposição cogente, podendo inclusive ser decretada de 

ofício. Nesse sentido:

STJ: “(...) A prescrição penal, por ser matéria de ordem pública, deve ser 

conhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício. 

Prescrição declarada”. (EJSTJ 35/317).

Ora, apura-se a prática do crime descrito no artigo 147, do Código Penal, o 

qual é apenado com detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

Com efeito, levando em consideração a pena privativa de liberdade 

máxima cominada ao mencionado delito, constata-se que o lapso temporal 

exigido para ocorrência da prescrição é de 03 (três) anos, conforme o 

disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Assim sendo, desde a data do recebimento da denúncia (13/04/2015) até 

o presente momento, transcorreu tempo superior a 03 (três) anos, 

perdendo o Estado, portanto, o direito de punir.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal Brasileiro, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do denunciado EVANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

da imputação descrita no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

P.R.I.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 93440 Nr: 590-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE CURTOLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado em epígrafe 

foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) 

dias-multa, conforme sentença de fls. 140/143, datada de 11/04/2018, a 

qual transitou em julgado, como se vê da certidão de fls. 144.

Por força do preconizado no § 1o, do artigo 110 do Código Penal, a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo 

inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

Assim sendo, verifica-se que o lapso temporal exigido para ocorrência da 

prescrição no presente caso é de 03 (três) anos, conforme o disposto no 

artigo 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição.

 Ora, da data do recebimento da denúncia (18/02/2015) até a data da 

prolação da sentença (11/04/2018), se passaram mais de 03 (três) anos, 

tempo hábil para operar o decurso do prazo prescricional.

Não se pode olvidar que, de igual forma, a pena de multa encontra-se 

prescrita, uma vez que o artigo 114, inciso II, do CP estabelece, in verbis:

“Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:

II – no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de 

liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

cumulativamente aplicada”.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1a figura, c/c o 

artigo 110, § 1o, c/c o artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal 

Brasileiro, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME HENRIQUE CURTOLO 

DE OLIVEIRA, qualificado nos autos.

P. R. I.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Em seguida, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142274 Nr: 4711-37.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o 

Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal 

apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 3768-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGD, FDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

Weverton, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, 

apresente Alegações Finais por Memoriais, observado o prazo comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 100486 Nr: 6309-31.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DIAS vulgo "BRASIL", JOÃO 

ADOLAR DE OLIVEIRA, PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14.187/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

João, na pessoa de seu procurador para que, no prazo legal, apresente 

suas Alegações Finais por Memoriais, observado o prazo comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133618 Nr: 179-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Tendo em vista o contido no Relatório de Frequência Escolar de fls. 

259/260, bem como a não oposição do Ministério Público (fl. 307), e não 

havendo notícia de falta grave, com fundamento no artigo 126 e seguintes 

da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), DECLARO a REMIÇÃO DA 

PENA do recuperando Anderson Alves Pereira, qualificado nos autos, 01 

(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos 

termos do artigo 126, inciso I, da LEP, os quais foram incluídos no cálculo 

de pena de fl. 306.
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2. Do cálculo de pena de fl. 306

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158803 Nr: 5104-25.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON EDUARDO RODRIGUES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

1. Diante do teor da petição de fls. 52/53 e, considerando que a 

competência em sede de Execução Penal é do Juízo do local onde se 

encontra o recuperando (artigo 1547 da CNGC/MT), em consonância com 

o parecer ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor do Juízo da Execução Penal de Oeiras/PI, com as 

baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras homenagens.

2. Via de consequência, considerando que o recuperando vai mudar para 

outra Comarca, revogo o uso da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo 

comparecer no setor competente do CDP de Lucas do Rio Verde/MT para 

a retirada de tal instrumento.

3. Comunique-se a direção da unidade prisional local.

4. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 7062-46.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT, MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - OAB:18007/MT

 Vistos etc.,

Cleber Oliveira da Silva, qualificado nos autos, por intermédio de 

Advogado constituído, impetrou Habeas Corpus com pedido de concessão 

de liminar, tendo como autoridade coatora a Autoridade Policial de Lucas 

do Rio Verde/MT.

Instado, o representante do Ministério Público quedou-se inerte.

 A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido mais adequado 

ao caso em tela é o da revogação da prisão preventiva, e não impetração 

de Habeas Corpus contra a Autoridade Policial, conforme restou 

consignado no petitório de fls. 131/143, uma vez que no feito nº. 

6515-06.2018 (id. 161129) houve a decretação da prisão preventiva do 

paciente por este Juízo.

 Não obstante, com fundamento nos princípios da economia e celeridade 

processual, recebo o presente como “Pedido de Revogação da Prisão 

Preventiva”.

Analisando detidamente os motivos esposados na decisão proferida no 

feito nº. 6515-06.2018 (id. 161129), verifica-se que bem expostas estão 

as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva do acusado, 

ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o 

reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantia da 

ordem pública, não havendo alteração fática capaz de maculá-la.

ISSO POSTO, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do 

requerente, pelos seus próprios fundamentos, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente Cleber Oliveira 

da Silva, qualificado nos autos.

Outrossim, requisite-se informações acerca do cumprimento do mandado 

de citação de fl. 154.

Findo, intime-se, via DJE, a Defesa constituída pelo acusado para 

apresentação de resposta à acusação, no prazo legal.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109496 Nr: 3654-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 213, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado, Dr. Valmiro Antônio Pinheiro da Silva (fl. 91), via DJE, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação dos memoriais escritos, 

sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo 

Penal. No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendida pela Defensoria Pública.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155266 Nr: 3018-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GOMES ROSA DE SOUZA, 

ALEXSANDRO DE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 

EM PARTE a denúncia, para:- CONDENAR o acusado WELLINGTON 

GOMES ROSA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no crime 

descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LO da 

imputação descrita no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do CPP; - ABSOLVER o acusado 

ALEXSANDRO DE FRANÇA ALMEIDA, qualificado nos autos, das 

imputações descritas no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos 

da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 121515 Nr: 1344-39.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO - 

SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc., (...).Nestes termos, forte nos arts. 66, inc. III, letra "b", e 118, 

inc. I, da Lei de Execução Penal, determino que, em regressão cautelar, 

passe o condenado RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, a cumprir pena 

em regime fechado.Dessa feita, expeça-se o respectivo mandado de 

prisão do reeducando, em obediência aos preceitos processuais e normas 

da egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 
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(CNGCGJ-MT, artigo 7.15.3), encaminhando-o para imediato 

cumprimento.Outrossim, designo para o dia 17 de dezembro de 2018, às 

15h30min, a realização da audiência de justificação.Requisite-se o 

reeducando.Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Intime-se. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-11.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATCHMO SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL LTDA-ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da devolução do AR negativo ID 16524537, indicando no prazo legal o 

endereço atualizado da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004647-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARIENE BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para que 

informe os dados bancários para a expedição de Alvará, conforme 

determinado na sentença de id. 16352041.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004407-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANUSA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSNI JOSE ZORZO OAB - PR41933 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIETKOSKI COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA OAB - PR47406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004407-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DANUSA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: FIETKOSKI COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS 

LTDA - ME Vistos. Designo o dia 31 de janeiro de 2019, às 13 horas e 40 

minutos, para oitvia da testemunha do requerido, Sra. Simone Luana 

Wenkelmamm. Oficie-se ao juízo deprecante, informando a data da 

audiência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010357-91.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERLE & ROSSET LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010357-91.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MARTINS & MARTINS NETO 

LTDA EXECUTADO: ABERLE & ROSSET LTDA - ME Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 16068347, com objetivo de amealhar 

informações acerca de bens em nome do executado ABERLE & ROSSET 

LTDA (CNPJ nº 10.617.383/0001-03) através do Sistema de Informações 

ao Judiciário – INFOJUD, bem como a expedição de ofício para a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que apresente o contrato social 

da executada e suas alterações. Às providências. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001724-45.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE MARIA DOS SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ao contador 

Judicial para elaboração de cálculos de custas. Com os cálculos, intime-se 

o reclamante para efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária para, 

no prazo de 05 dias. Não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos: - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001544-58.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO ROMISON 

SANTOS DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. Inicialmente, determino que a 

Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 
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distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Intime-se a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º). Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e elaborado o 

respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na pessoa de seu 

advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002162-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002162-37.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: HELIO FERNANDO DE MELLO 

Vistos. Intime-se o exequente para apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias o endereço atualizado do executado. Após, conclusos. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011484-30.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011484-30.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: DANIEL RODRIGUES DA SILVA Visto etc., Intime-se a 

requerente para manifestar quanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como embargos de declaração, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004770-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE NEVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004770-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HABITABEM - RIO VERDE 

IMOVEIS EIRELI - EPP REQUERIDO: PAULO HENRIQUE NEVES SILVA 

Vistos. Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITEM-SE os 

requeridos e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA OAB - MT18194/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINA BENDER - EPP (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001478-49.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GRACILENE DE SOUSA LIMA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., VITALINA BENDER - EPP Vistos. 

Arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK (REQUERENTE)

LEONARDO SOARES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000908-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO SOARES DE 

QUEIROZ, DAIANY FRANK REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Visto. 

Inicialmente, determino que a Secretaria Judicial providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 
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concretizar cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida. Efetuada a penhora e elaborado o respectivo auto, intime-se 

imediatamente a devedora, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

o seu representante legal, ou pessoalmente, para, querendo, oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, do 

CPC. Intimem-se Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002814-54.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WENNEY FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Intimem-se as partes do retorno dos autos da 

Turma Recursal devendo requer o que de direito e interesse no prazo de 

05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003796-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE MOURA MUNIZ ZANCHETT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003796-34.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE DE MOURA MUNIZ 

ZANCHETT REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP 

Vistos. Designe-se nova audiência de conciliação, citando-se e 

intimando-se as partes, observando o endereço informado no id. 

16387703. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCOM COMPUTADORES - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003840-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILMAR VARGAS 

REQUERIDO: SERVCOM COMPUTADORES - EIRELI - ME Vistos. Intime-se a 

reclamante para apresentar no prazo de 15 (quinze) dias o endereço 

atualizado do reclamado. Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ESTEVAM TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000205-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: DAVI ESTEVAM TOLEDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua 

tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, 

apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única 

Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000143-24.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEFF JONAS DAL MOLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento no artigo 41 da Lei 

n. 9.099/95. Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, 

apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única 

Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLI PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOZI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001593-70.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DANYELLI PHILIPPSEN 

REQUERIDO: GABRIELA TOZI - ME Vistos. RECEBO o recurso inominado 

com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida, para que no prazo legal, apresente contrarrazões, e após 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro o beneficíos 

da justiça gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Lucas do Rio Verde/MT,14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002673-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NILO MOREIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002673-35.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADAO NILO MOREIRA DA 

SILVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010011-72.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JONAS DAL MOLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Considerando que o pagamento dos honorários foi depositado em 

juízo pelo reclamado (id. 13237976), defiro a liberação de 50% do valor 

pago em favor do perito Márcio Daneluz, conforme proposta de id. 815954. 

Dê-se ciência às partes acerca da manifestação de id. 16069212. 

Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002949-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: BENEDITTO & BENEDITTO 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Intime-se o autor para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca 

da petição de id. 16087954. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE NOVAKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010067-08.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JORGE NOVAKOWSKI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, MASTERCARD BRASIL LTDA Vistos. 

Intime-se as partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-73.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AEBC INTERIORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010311-73.2012.8.11.0045. REQUERENTE: AEBC INTERIORES LTDA - ME 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno dos 

autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CASARIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010181-44.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDIO CASARIL 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos. Intime-se as 

partes quanto o retorno dos autos, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. 
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Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002826-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/01/2019. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES FEDERISE BORTESI (EXECUTADO)

LUIZ FABIANO TERENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória devolvida, cuja diligência foi negativa, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 14 

de novembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004738-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004738-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WIGLES ROMEU MARTINS DA 

SILVA BANDEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Intime-se 

a parte Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste 

acerca dos embargos de declaração, caso queira, nos termos do art. 

1.023, § 2º do CPC. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 24 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 2267-17.2006.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.J. NISCHOR E CIA LTFA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBOSUL COMPUTADORES LTDA, HELIO 

LOPES PINHEIRO JUNIOR, MARIA GERALDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, MAICON JOSÉ FOSQUEIRA - 

OAB:46766/PR, MARCELO LEAO PUTINI - OAB:PR/48166

 Vistos.

 Dispensado relatório (art. 81, § 3º, da Lei n. 9.099/95).

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo às fls.378/383.

Destarte, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e, sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial.

Posto isto, considerando que os atos das partes, consistentes em 

declarações bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, 

modificação ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo às fls.378/383, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta.

 Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

 Considerando que o pagamento do acordo já foi realizado, conforme 

comprovante às fls.386, defiro os pedidos constantes às fls.381/382. 

Expeça-se ofícios (itens, III e IV – termo de acordo) ao cartório registro de 

imóveis de Cascavel-PR e ao SERASA/SPC, o cancelamento da certidão 

de divida (item V – termo de acordo) e desbloqueio de veículos via 

RENAJUD (item VI - termo de acordo).

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 160900 Nr: 6385-16.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA INES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA NEGRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 55/2007 impulsiono 

estes autos com finalidade de: designar audiência preliminar para o dia 

30/11/2018 as 13h00min, sendo assim, encaminho o referido processo ao 

setor de expedição para providências necessárias.

Lucas do Rio Verde – MT 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19159 Nr: 561-96.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI FRANCISCO BAZANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ CALLAI, MARCELO DIAS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação da parte Executada. 

Abro vista à parte Exequente, para querendo, requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005102-72.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KELLY CRISTINA MACIEL 

AMADOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto etc. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR em face de BANCO BRADESCO S/A, 
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aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Observa-se ainda que o perigo de dano 

não ficou demonstrado, uma vez que as inscrição forma realizadas há 

mais de 02 (dois) anos, conforme se vê do extrato de negativações. Por 

via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento 

de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A 

Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000880-61.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO SOARES DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação e a concordância do reclamante, 

Defiro a liberação do valor da quantia informada pelo reclamado. 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados pelo reclamante. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004744-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LAERCIO CARDOSO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004744-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO LAERCIO 

CARDOSO DE LIMA REQUERIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. LEANDRO LAERCIO CARDOSO DE LIMA, 

qualificada na inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada 

em desfavor de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

(CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET), sustentando, em síntese, que seu 

nome encontra-se restrito nos órgãos de inadimplentes por uma dívida 

inexistente, uma vez que foi quitada. Consta nos autos, em síntese, que o 

requerente ao tentar financiar um imóvel, lhe informaram que seu nome 

possuía restrições, por uma suposta dívida junto à reclamada, a qual alega 

que já foi devidamente quitada. Relata ainda que tentou resolver o conflito 

amigavelmente, contudo não obteve êxito. Por fim, requer em sede de 

tutela antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de cobrar 

valores indevidos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas aptas 

ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva 

ao deferimento da medida pleiteada, já que o reclamante trouxe o extrato 

do SPC/SERASA, bem como comprovante de pagamento do débito que 

originou a inscrição . Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 
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conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004832-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004832-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SANTO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificada na 

inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se restrito nos 

órgãos de inadimplentes por uma dívida inexistente, uma vez que foi 

quitada. Consta nos autos em síntese que a requerente ao tentar realizar 

crediário em uma loja de departamentos, lhe informaram que seu nome 

possuía restrições, por uma suposta dívida junto à reclamada, o qual alega 

que já foi devidamente quitada. Relata ainda que tentou resolver o conflito 

amigavelmente, contudo não obteve êxito. Por fim, requer em sede de 

tutela antecipada determinação judicial para que o reclamado exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes, bem como se abstenha de cobrar 

valores indevidos. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa 

análise superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada, já que o reclamante trouxe o extrato do 

SPC/SERASA, bem como comprovante de pagamento do débito que, 

supostamente, originou a inscrição . Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, até o deslinde da ação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de 

audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de novembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004885-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004885-92.2018.8.11.0045. INTERESSADO: LUIS CARLOS CECONELLO 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. LUIS CARLOS CECONELLO JUNIOR, qualificado na 

inicial, ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS c/c 

PEDIDO de OBRIGAÇÃO de FAZER e PEDIDO de ANTECIPAÇÃO de 

TUTELA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que recebeu uma fatura cobrando 

o valor de R$ 40.882,32 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e 

trinta e dois centavos), a título de recuperação de energia, em decorrência 

de uma avaliação no medidor da UC realizada pela reclamada a pedido do 

próprio Autor. Sustenta que com medida de precaução formulou o pedido 

de avaliação junto a reclamada, dos medidores das duas unidades 

consumidoras, em razão da ocorrência de variação exorbitante e 

injustificada do real consumo, com variação de valores altos, baixos e até 

zerados. Argumenta que o valor cobrado é incompatível com o valor 

mensal da sua fatura de energia. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que a reclamada suspenda a 

cobrança da fatura citadas nos autos, bem como se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 
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provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada 

suspenda a cobrança da fatura de R$ 40.882,32 (quarenta mil, oitocentos 

e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica em razão do débito 

discutido nos autos. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos 

fatos entendo que estão presentes provas aptas ao convencimento 

acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da 

medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada suspenda a cobrança do débito discutido nos 

autos, bem como se abstenha de interromper o fornecimento da energia 

elétrica em razão do débito discutido, até o deslinde da ação, a contar a 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Defiro a inversão do ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que 

determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-09.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LORENSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

william behling pereira da luz OAB - SP207648 (ADVOGADO(A))

CAMILA STOFELES CECON OAB - MT0016258A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010378-09.2010.8.11.0045. REQUERENTE: MAURICIO LORENSI 

REQUERIDO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o executado 

devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito exequendo, a 

tempo, comprovou nos autos o pagamento integral do crédito. Além disso 

o exequente manifestou concordância com o pagamento da quantia 

depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência 

da quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados pelo exequente. Intime-se a 

exequente, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011740-70.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DANIEL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011740-70.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON DANIEL SOARES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento 

de sentença, o executado devidamente intimado para efetuar o pagamento 

do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos o pagamento integral 

do crédito. Além disso o exequente manifestou concordância com o 

pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de 

Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade 

do devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência 

da quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados pelo exequente. Intime-se a 

exequente, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DEISYRHE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001375-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BRUNA DEISYRHE MARQUES 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante alega desconhecer 

a assinatura aposta no contrato objeto da dívida que ocasionou a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, alegando, portanto, que 

a dívida cobrada é indevida. A reclamada, por sua vez, defende a 

existência de relação jurídica entre as partes, consistente na contratação 

de serviços de cartão de crédito cuja inscrição foi em decorrência da 

inadimplência da reclamante que deixou de realizar os pagamentos 

mensais das faturas de cobranças, e que a reclamada ao inscrever o 

nome da autora no cadastro de inadimplentes atuou no exercício regular 

de direito. Com efeito, a reclamante requereu a extinção do processo em 

razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, tendo em 

vista a necessidade de aferir de quem é a assinatura aposta no contrato 

de cartão de crédito aportado nos autos pela reclamada. Assim, diante da 

controvérsia existente no presente feito, reputo que seu deslinde exige o 

conhecimento de natureza técnica, por meio de prova pericial, meio 

probatório este de maior complexidade e que é vedado no rito da Lei n. 

9.099/95. Contudo, é cediço que a prova pericial não pode ser produzida 

neste Juizado Especial, por se tratar de prova complexa, não admitida no 

sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o artigo 33 da referida lei determina 

que todas as provas devem ser produzidas em audiência. Por tudo isso, 

embora não se verifique expressa exclusão de competência por meio do 

artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o processamento da demanda em questão, 

no Juizado Especial Cível, por requerer colheita de prova técnica de 

considerável complexidade, viola os princípios informadores do Sistema 

criado pelo referido Diploma (celeridade, informalidade e simplicidade), e 

também norma constitucional de competência, qual seja, a do artigo 98, 

inc. I, da Constituição Federal, que destina aos Juizados Especiais o 

julgamento de causas de menor complexidade. Em suma, verifico que o 

esclarecimento de tal questão é crucial para o deslinde do feito, posto que, 

se comprovada eventual defeito do aparelho em decorrência da queda 

certamente terá reflexos diretamente no campo da responsabilidade civil. 

Assim também como terá reflexos a comprovação da inobservância da 

técnica utilizada no manuseio para a troca da tela por parte da reclamada, 

o que somente poderá ser feito mediante perícia no aparelho. Vê-se, 

portanto, que a questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não 

comporta tal tipo de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de 

problema que pode ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 

9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível 

proposta por BRUNA DEISYRHE MARQUES em desfavor de OMNI S/A., 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sem resolução do mérito na 

forma do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, inc. II, 

da Lei n. 9.099/95, devendo a autora, se assim o desejar, ingressar com 

ação própria no Juízo comum, onde possa produzir esse tipo de prova. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004314-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DA CONCEICAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004314-58.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RITA DE CASSIA DA 

CONCEICAO CARDOSO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Em que pese a manifestação da parte reclamante, esta deixou de 

juntar aos autos comprovante de endereço, conforme determinação 

exarada no despacho constante do evento 11473224 e não comprovou 

sua residência na comarca abrangida por este Juízo. Assim, considerando 

que a autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que a 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, e artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de conexão não merece prosperar, uma vez que 

analisando as ações propostas bem como o extrato de negativação 

nota-se que as reclamações e negativações são advindas de contratos 

distintos DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 353 de 998



inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços, histórico de pagamentos 

além de extrato de faturas e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o 

débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 187,41 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SANDRA PIETROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA GOSMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001857-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIZA SANDRA PIETROSKI 

REQUERIDO: JULIANA APARECIDA GOSMAN Vistos etc. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

ação monitória consubstanciada na cobrança de crédito de cheque 

vencido. Com efeito, embora admite-se ação monitória fundada em cheque 

prescrito, trata-se de ação que possui rito próprio prevista no artigo 700, 

do Título XI do Código de Processo Civil, incluída no rol dos procedimentos 

especiais do Título III do CPC. Entretanto, é firme na jurisprudência o 

entendimento de que esse tipo de ação não é cabível no Juizado Especial 

justamente porque trata-se de ação que possui rito próprio. Nesse sentido, 

é o entendimento previsto no Enunciado 8 do FONAJE que prevê: “As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais”. Também é o entendimento sufragado na 

jurisprudência a respeito do assunto: EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO CÍVEL COMUM. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA SUJEITA A PROCEDIMENTO 

ESPECIAL. INADEQUAÇÃO AO RITO DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS (Lei nº 9.099/95). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. A competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é delimitada pelo valor da causa, pela matéria nela debatida e pela 

qualidade das partes, e, como regra, desde que o autor esteja inserido no 

âmbito do artigo 8º daquela de diploma legal, todas as ações de menor 

complexidade cujo valor não ultrapasse a alçada legalmente fixada estão 

inseridas dentro da sua competência. II. Contudo, as ações sujeitas a 

procedimento especial, tal como a reintegração de posse, 

independentemente do valor que lhe fora atribuído e das partes 

envolvidas, refogem da competência do Juízo Especial Cível em 

decorrência da circunstância de que os ritos aos quais estão sujeitas não 

se conformam com o procedimento especial delimitado pela Lei nº 

9.099/95. III. Sendo impassível de adequar-se e sujeitar-se ao 

procedimento delineado por esse diploma legal, a ação possessória, 

ultrapassada a fase de conciliação, deve ser extinta, sem o exame do seu 

mérito, ante a inviabilidade de ser processada pelo Juizado Especial e da 

consequente incompetência deste Juízo, não podendo prevalecer a 

sentença que desconsiderara esse regramento. IV. Recurso conhecido e 

provido, cassando-se a sentença e extinguindo-se o processo. Unânime. 

(TJDF – 0008523-49.2002.8.07.0005 - Juiz Relator TEÓFILO CAETANO, 

DJe 25/02/2005). Sem destaque no original. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 5º, inciso II, 

da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não 

havendo manifestação das partes, arquive-se mediante baixas e cautelas 

de praxe. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 
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jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOELISE SPIES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002354-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NOELISE SPIES REQUERIDO: 

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante propôs Ação de Consignação em Pagamento, tendo por 

objetivo excluir o apontamento registrado no cadastro de inadimplentes em 

seu nome, uma vez que não consegue efetuar o pagamento da dívida 

diretamente ao credor. Com efeito, a Ação de Consignação está prevista 

no rol de procedimentos especiais do Código de Processo Civil, 

precisamente no artigo 539 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o 

enunciado 8 do FONAJE estabelece que “As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. 

Logo, a presente ação deverá ser extinta sem resolução do mérito, uma 

vez que incabível seu processamento nos Juizados Especiais, porquanto 

trata-se de ação com procedimento específico e não admitido no rito 

sumaríssimo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO processo sem análise do 

mérito, na forma do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 9.099/95 c/c Enunciado 8 

do FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

arquive-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

06 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004028-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PINHEIRO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004028-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DANILO PINHEIRO DA PAZ 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. O reclamante defende que seu nome foi inscrito no 

cadastro de inadimplentes pela requerida de forma indevida, porquanto 

jamais existiu relação jurídica entre as partes. A reclamada, por sua vez, 

defende a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de 

devedores, pois tornou-se credora do crédito por meio de contrato de 

cessão de crédito formalizado com o Banco do Brasil S/A., de modo que a 

inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorreu do 

exercício regular de direito da reclamada. Com efeito, o documento juntado 

pelo requerido (Id. 12085855) comprova a existência de relação jurídica 

entre o autor com o Banco do Brasil S/A., consubstanciado em contrato de 

cartão de Crédito, no qual foi objeto de cessão de crédito entre o credor 

primitivo e a requerida, cessionária na relação jurídica. Entretanto, o 

reclamante deixou de manifestar a respeito do contrato de cessão de 

crédito formalizado entre o cedente e a cessionária, tampouco impugnou o 

débito existente entre o autor e o credor primitivo. Ressalte-se, todavia, a 

ausência de notificação da cessão de crédito não desnatura a existência 

do débito, tampouco macula em sua validade, afetando apenas a sua 

eficácia. A cessão de crédito torna-se ineficaz perante o devedor, de 

modo a permitir a oponibilidade de exceções pessoais e o pagamento 

putativo, ao credor originário, com pleno efeito liberatório. Assim, uma vez 

que a parte devedora não efetuou o pagamento ao credor cedente quanto 

aos débitos objeto de cobrança pela requerida, a cessão passa a operar 

eficácia plena a partir da ciência, pelo autor, de que a cessão ocorreu. Por 

outro lado, há de se ressaltar que a ausência de notificação, a teor do 

disposto no art. 290 do Código Civil, somente teria relevância em caso de 

pagamento da dívida perante o credor originário, o que, à evidência, não 

ocorreu. E, em relação à eventual necessidade de notificação prévia, para 

além de não ser causa de inexigibilidade, nos termos da Súmula 359 do 

STJ, tal obrigação é voltada exclusivamente ao órgão mantenedor do 

cadastro, nada sendo exigido da credora que promoveu a cobrança. 

Desse modo, demonstrada a existência de relação jurídica e não havendo 

razão para o afastamento de sua inexigibilidade, reputam-se legítimas 

eventuais apontamentos promovidos junto aos cadastros restritivos de 

crédito, por constituírem mero exercício regular de direito, e que, por si só, 

não revelam abalo moral apto a gerar o dever de indenizar/compensar. 

Dessa forma, não tendo a parte reclamante se desincumbido do ônus que 

lhe competia (art. 373, I, do CPC) consubstanciado na comprovação de 

que inexistiu relação jurídica com o Banco do Brasil /S.A, ou, mesmo tendo 

havido o autor nada devia, a improcedência da pretensão é medida de 

rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por DANILO PINHEIRO DA PAZ em 

desfavor de ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

e resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 06 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001526-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001526-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANI LUIZA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A., CLARO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produzir prova em 

audiência. Inegavelmente a relação estabelecida entre as partes 

caracteriza relação de consumo, conforme estabelece o art. 3º, §2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Em que pese os argumentos da 

reclamante, o pedido de revelia da requerida não merece acolhimento. Isso 
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porque não há falar em diferença de personalidade jurídica entre matriz e 

filial, já que ambas as empresas são a mesma pessoa jurídica, com 

patrimônio único. O simples fato de o CNPJ apresentar ligeira diferença, 

apenas quanto ao dígito verificador é questão de controle administrativo 

da Secretaria da Receita Federal, que não implica em constituição de uma 

nova personalidade jurídica. Aliás, é entendimento majoritário de nossos 

Tribunais que filiam e matriz constituem-se na mesma pessoa jurídica. No 

mérito, a reclamante alega que é titular da linha telefônica (66) 

99xxx-xx96, mas mesmo estando em dia com o pagamento do seu plano 

de telefonia, sem autorização ou pedido, a reclamada suspendeu o plano 

denominado Controle Mais 2GB+100min, impossibilitando a autora de 

realizar e receber ligações desde o mês de fevereiro de 2018, causando 

transtorno à parte autora já que é titular da linha telefônica há mais de dez 

anos. Por outro lado, que por diversas vezes ligou para o call center da 

requerida na tentativa de solucionar a questão, mas o problema de 

bloqueio na linha persiste dificultando a utilização do serviço. A requerida, 

por sua vez, defende que a linha telefônica (66) 99227-2696 foi bloqueada 

por suspeita de fraude, por haver divergências no cadastro do cliente, 

cujo procedimento é realizado sempre que há suspeita de fraude, tudo 

para evitar que o cliente seja cobrado indevidamente. Em relação a linha 

telefônica da autora, esta foi restabelecida em 13.06.2018 e que as 

faturas geradas em razão do uso da linha são encaminhadas ao endereço 

da autora antes da data do vencimento. Vale notar que a reclamada 

confirmou a existência de suspensão dos serviços na linha telefônica da 

autora, sem qualquer pedido da consumidora. Outrossim, é inegável que a 

requerida, ao efetuar a suspensão dos serviços na linha telefônica (66) 

99227-2696 da parte autora sem justo motivo, e ainda, e após 

restabelecer os serviços por decisão judicial, colocou a consumidora 

numa situação constrangedora, que ultrapassa a esfera do mero dissabor 

ou aborrecimento e de toda sua conduta razoável que se possa esperar 

de uma empresa ao destinatário de seus serviços, já que poderia ter 

reconhecido seu equívoco e solucionado o problema ainda na via 

administrativa sem necessidade de movimentar o Poder Judiciário. 

Ademais, os fatos extrapolam o mero aborrecimento, pois a parte autora 

ficou sem a prestação do serviço por culpa exclusiva da requerida, em 

razão da falha na prestação do serviço porquanto inexiste prova nos 

autos de que a autora tenha solicitado a suspensão dos serviços. Além 

disso, mesmo suspenso os serviços a reclamante continuou pagamento 

as faturas pelo serviço que não estava sendo fornecido pela requerida. 

Configurado o dano moral, o montante indenizatório deve ser fixado por 

meio de um juízo de equidade, devendo operar em seu exercício a 

sensatez, equanimidade, isenção e imparcialidade, de sorte a propiciar 

uma compensação para o lesado e uma punição para o agente lesante, 

visando coibir reincidências, mas, em hipótese alguma, deve-se permitir 

sua utilização como fonte de enriquecimento sem causa, pelo que, 

considerando-se as circunstâncias do caso, em especial que não houve 

pedido da consumidora para a suspensão do serviço ou autorização, e 

ficou impossibilitada de utilizar os serviços contratados mostra-se 

razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor mostra-se 

hábil a compensar o dano suportado pela parte e serve para punir a 

desídia da reclamada, sem, contudo, importar em enriquecimento indevido 

da parte, atentando ainda para o caráter pedagógico e ressarcitório da 

medida. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por EVANI LUIZA DA SILVA em 

desfavor de CLARO S/A. e CLARO S/A. MT, para: (i) TONAR definitiva a 

liminar concedida nos autos (Id. 12862906) e; (ii) CONDENAR as 

reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação por dano moral à autora, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e 

juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 405, 

do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 07 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FABRI OAB - MT0068205A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001274-68.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VILMA DIAS REQUERIDO: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA., VILMA MORAIS SANTOS, nos termos do artigo 487, inc. 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos constante na minuta juntada no evento 7294949. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 07 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE HELENA BARBOSA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003108-09.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ARLETE HELENA BARBOSA 

COSTA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Verifica-se que a parte reclamante formalizou 

acordo com o fabricante (Id. 10784226), consistente na devolução do 
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valor total pago pelo autor na aquisição do produto. De outro lado, em 

relação ao fornecedor entendo que embora trate-se de responsabilidade 

solidária dos fornecedores da cadeia produtiva e de fornecimento de 

produtos e serviços, entendo que a reclamante teve seu problema 

resolvido pelo fabricante. Desse modo, houve perda superveniente do 

objeto em relação à requerida Romera Móveis e Eletrodomésticos Ltda. 

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre 

ARLETE BARBOSA COSTA e SANSUMG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta 

juntada no evento 10784226. Por outro lado, considerando que o acordo 

foi devidamente cumprido pela reclamada (Id. 10911809/10911808) julgo 

extinto o processo em relação a requerida Sansumg Eletrônica da 

Amazônia Ltda., com fundamento no artigo 924, inciso II e artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito em relação a requerida ROMERA MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. em razão da perda do objeto e, 

consequentemente, ausência de interesse processual da parte autora na 

forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 07 de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLLISON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002110-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARLLISON LOPES DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. A preliminar de 

inépcia da inicial arguida pela reclamada, consistente na comprovação do 

suposto prejuízo sofrido pelo reclamante é matéria de mérito e será com 

este apreciado. No mérito, o reclamante defende que seu nome foi inscrito 

no cadastro de inadimplentes pela requerida de forma indevida, porquanto 

jamais existiu relação jurídica entre as partes. A reclamada, por sua vez, 

defende a legalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de 

devedores, pois tornou-se credora do crédito por meio de contrato de 

cessão de crédito formalizado com o Banco do Brasil S/A., de modo que a 

inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes decorreu do 

exercício regular de direito da reclamada. Com efeito, o documento juntado 

pelo requerido (Id. 14149883) comprova a existência de relação jurídica 

entre o autor com o Banco do Brasil S/A., consubstanciado em contrato de 

empréstimo, na modalidade BB Microcrédito Empreendedor – Giro, cuja 

dívida foi objeto de cessão de crédito entre o credor primitivo e a 

requerida, cessionária na relação jurídica. Entretanto, o reclamante deixou 

de manifestar a respeito do contrato de cessão de crédito formalizado 

entre o cedente e a cessionária, tampouco impugnou o débito existente 

entre o autor e o credor primitivo. Ressalte-se, todavia, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não desnatura a existência do débito, 

tampouco macula em sua validade, afetando apenas a sua eficácia. A 

cessão de crédito torna-se ineficaz perante o devedor, de modo a permitir 

a oponibilidade de exceções pessoais e o pagamento putativo, ao credor 

originário, com pleno efeito liberatório. Assim, uma vez que a parte 

devedora não efetuou o pagamento ao credor cedente quanto aos débitos 

objeto de cobrança pela requerida, a cessão passa a operar eficácia 

plena a partir da ciência, pelo autor, de que a cessão ocorreu. Por outro 

lado, há de se ressaltar que a ausência de notificação, a teor do disposto 

no art. 290 do Código Civil, somente teria relevância em caso de 

pagamento da dívida perante o credor originário, o que, à evidência, não 

ocorreu. E, em relação à eventual necessidade de notificação prévia, para 

além de não ser causa de inexigibilidade, nos termos da Súmula 359 do 

STJ, tal obrigação é voltada exclusivamente ao órgão mantenedor do 

cadastro, nada sendo exigido da credora que promoveu a cobrança. 

Desse modo, demonstrada a existência de relação jurídica e não havendo 

razão para o afastamento de sua inexigibilidade, reputam-se legítimas 

eventuais apontamentos promovidos junto aos cadastros restritivos de 

crédito, por constituírem mero exercício regular de direito, e que, por si só, 

não revelam abalo moral apto a gerar o dever de indenizar/compensar. 

Dessa forma, não tendo a parte reclamante se desincumbido do ônus que 

lhe competia (art. 373, I, do CPC) consubstanciado na comprovação de 

que inexistiu relação jurídica com o Banco do Brasil /S.A, ou, mesmo tendo 

havido o autor nada devia, a improcedência da pretensão é medida de 

rigor. Por arremate, entendo que inexiste má-fé do reclamante, já que a 

reclamada não provou nos autos a notificação do devedor a respeito da 

cessão de crédito, assim como também não houve prova de que o credor 

primitivo tenha notificado o devedor a respeito da cessão de crédito, o que 

inviabiliza, neste caso, o reconhecimento de má-fé do autor. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por MARLLISON LOPES DE SOUZA em 

desfavor de ATIVOS S/A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

e resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 07 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DAVIDSOHN ABUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR SERPA OAB - MT20038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001655-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL DAVIDSOHN ABUD 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado, nos termos do disposto no artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil, pois se trata de questão documental e de direito, 

sendo desnecessária a dilação probatória. Pretende o reclamante, em 

síntese, o ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes da 

necessidade de aquisição de passagem aérea em substituição de outra, 

anteriormente emitida com erro no preenchimento do sobrenome do 

passageiro. Alega que no momento do embarque não foi autorizado seu 

embarque, pois a orientação que lhe foi dada é de que o procedimento 

estava previsto na Resolução n. 400 da ANAC . Da leitura das 

informações, verifica-se que o autor adquiriu passagem para sua família 

de Lucas do Rio Verde para São Paulo, e ao realizar a compra da 

passagem colocou no seu sobrenome “Araújo” que é o sobrenome de sua 

esposa, quando deveria preencher com o seu sobrenome “Abud”, o que 

fez com que o autor fosse impedido de embarcar com a referida 

passagem e obrigado a adquirir nova passagem com valor bem superior 

àquela adquirida anteriormente. Segundo o artigo 11 da Resolução da 

ANAC, o bilhete é pessoal e intransferível, de sorte que não é possível a 
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alteração do nome em passagem aérea já emitida. Havendo erro, o 

passageiro deve solicitar o cancelamento da passagem e o reembolso do 

valor pago, para poder comprar outro bilhete com o nome correto. No caso 

dos autos, não seria apenas correção do nome, mas alteração por 

completo dos dados do passageiro, que pediu a alteração somente no 

momento do embarque. No caso dos autos, o equívoco foi praticado pelo 

próprio autor, em decorrência da sua falta de atenção ao preencher os 

dados solicitados pela empresa ao comprar as passagens, não sendo 

possível atribuir à reclamada maior responsabilidade pelo ocorrido ou, ao 

menos, reconhecer gravidade tal que pudesse ensejar o reconhecimento 

de danos morais indenizáveis. Ressalte-se ainda que o autor teve acesso 

aos bilhetes de forma antecipada, já que adquiriu passagem com 

antecedência, o que lhe teria permitido desfazer o equívoco antes da hora 

do embarque. A reclamada opera e comercializa passagens, sendo, pois, 

em tese, responsável pela adequada emissão dos bilhetes, conforme 

informações prestadas pelo comprador. Assim sendo, o único 

responsável pelo preenchimento correto das passagens é o 

reclamante/consumidor. Assim, não há se falar em culpa da empresa 

requerida e danos morais por ela praticados contra o reclamante. Não se 

pode concluir que a empresa aérea agiu com culpa ou dolo, expondo o 

autor à situação desabonadora. Toda situação ocorreu por culpa do autor, 

que preencheu o bilhete da passagem de maneira incorreta (colocou 

dados diverso do seu documento de identificação), e impossibilitou a 

conferência correta das informações, o que leva a improcedência do 

pedido de indenização por danos materiais e morais. Por outro lado, a 

reclamada somente cumpriu o que determinado nas normas da Agência 

Nacional de Aviação Civil em vigor, já que a alteração da passagem 

importava em alteração da titularidade do bilhete. Além disso, restituiu os 

valores devidos ao consumidor. Por arremate, não tendo havido culpa da 

requerida, impõe-se a improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por RAFAEL DAVIDSOHN ABUD em desfavor de 

OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA., com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

08 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001312-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada. Após, tão pouco comprovou os motivos de sua 

ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza Togada, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE ALLEBRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001967-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE 

ALLEBRANDT REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Relatório. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

II. Fundamentação. Na hipótese dos autos, verifica-se que o preposto da 

reclamada compareceu à audiência sem carta de preposição. Assim, não 

é possível saber se a pessoa física que compareceu tinha poderes para 

representar a parte reclamada em audiência. Logo, deve ser tida como 

ausente e, portanto, revel, nos exatos termos do artigo 20 da Lei n. 

9.099/95. Além disso, mesmo tendo havido concessão de prazo para a 

juntada da carta de preposição, a reclamada não aportou o referido 

documento nos autos. Anoto que, no sistema dos juizados não se admite a 

concessão de prazo para apresentação de carta de preposição quando o 

preposto comparece sem o documento – ressalvada a hipótese de acordo 

-, também não é possível a dilação no caso concreto (Enunciado 99 do 

FONAJE), considerando-se o acima fundamentado. Observo ainda que, no 

sistema dos Juizados, a revelia decorre da ausência da parte em 

audiência, portanto, diversa daquela adotada pelo Código de Processo 

Civil em que a revelia resulta da falta de contestação. O objetivo da Lei 

9.099/95 é claro, pretendendo a aproximação das partes para propiciar a 

conciliação, tanto que determinou o comparecimento pessoal, sancionando 

a ausência de forma severa (extinção do processo, quando faltar o autor, 

e revelia em se tratando do réu), justamente para estimular o 

comparecimento. Dessa forma, o feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). No mérito, o 

reclamante alegou que possui contrato de empréstimo bancário com o 

requerido e, mesmo tendo havido, no dia 22.03.2018, o débito da parcela 

no valor de R$ 1.185,77 (mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos), a empresa de cobrança Paschoalotto emitiu boleto de cobrança 

de R$ 1.272,15 (mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos) 

para pagamento, sob o argumento de que a parcela referente ao mês de 

março/2018 não havia sido debitada da conta do reclamante. O autor 

juntou nos autos comprovante de pagamento da parcela no boleto, assim 

também como juntou o extrato bancário onde é possível aferir que houve a 

cobrança em duplicidade do valor do débito. Dessa forma, ficou 

comprovada nos autos a falha na prestação do serviço por parte da 

instituição bancária que tem por obrigação o controle dos pagamentos 

feitos pelos clientes, sobretudo quando o pagamento ocorre por meio de 

débito automático. O reclamante instruiu seu pedido com documentos que 

comprovam suas alegações. Além disso, houve concordância tácita da 

parte do requerido com o pedido do autor, impondo-se, assim, a 

procedência da pretensão, notadamente em razão da falha na prestação 

do serviço da instituição que cobrou indevidamente valores do reclamante, 

o que, por si só, acarreta danos imensuráveis ao titular da conta que ficou 

privado de valer-se do dinheiro pago indevidamente por culpa exclusiva do 

requerido. Trata-se, portanto, de situação que extrapola o mero 
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aborrecimento ou mero dissabor. Reconhecida, assim, a inexigibilidade da 

cobrança do débito pago no boleto bancário e a ilicitude da cobrança. 

Dessa forma, deverá o requerido restituir a respectiva quantia de R$ 

1.272,15 (mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos) cobrada 

indevidamente do autor, em dobro. A falibilidade do sistema do requerido 

permitiu a cobrança indevida é conduta não admissível nos tempos atuais, 

especialmente pela facilidade e farta disponibilidade de meios de 

comunicação e informação que os instrumentos modernos permitem, dos 

quais as instituições desse ramo devem se valer para dar segurança aos 

serviços que prestam. A cobrança indevida privou o autor de utilizar os 

valores cobrados indevidamente pela instituição bancária, de modo que 

reputo devidos os danos morais pretendidos pelo reclamante. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por CARLOS 

ALEXANDRE ALLEBRANDT em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., 

para: (i) CONDENAR o reclamado à restituir o autor a quantia de R$ 

1.272,15 (mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos) cobrada 

indevidamente, em dobro, sobre o qual incide correção monetária desde a 

data do pagamento indevido (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por dano moral ao 

reclamante, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405 do Código Civil, a contar da 

citação, por se tratar de ilícito decorrente de responsabilidade contratual 

(STJ - AgInt no AREsp 1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor 

é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 359 de 998



MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 102,81 (cento e 

dois reais e oitenta e um centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012057-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MUCZINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Proceda-se à baixa no Renajud. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada. Após, tão pouco comprovou os motivos de sua 

ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza Togada, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004230-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEVANE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004230-57.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA JOSEVANE SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante foi intimada para juntar aos autos comprovante idôneo do 

endereço de sua residência, pois tal medida justifica-se para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, a reclamante deixou de 

cumprir o que lhe foi determinado por meio do despacho exarado no 

evento 12687171. Ressalte-se, contudo, que o documento aportado no 

evento 12905266 é simples ficha cadastral com informações unilaterais e 

não serve como meio de prova quanto à residência da parte na comarca. 

Dessa forma, considerando que a autora não comprovou sua residência 

no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 
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Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso em análise, não houve 

prova de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, o que 

impõe a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem análise do 

mérito na forma do artigo 485, inciso IV, e artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

08 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VANESSA DE SOUZA PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada. Após, tão pouco comprovou os motivos de sua 

ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza Togada, 

para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001473-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOCIR SCHLEMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MIGUELINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JUCINEIA MIGUELINA DE CAMPOS Requerido: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes bem como o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 
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ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL 

LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BARBOZA DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002398-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: OSVALDO BARBOZA DE 

LIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. A parte reclamante 

alegou desconhecer a origem das cobranças feitas pela requerida, 

consubstanciado na prestação de serviços de telefonia móvel 

especificamente na linha telefônica (65) 99662-2327, que gerou a fatura 

de débito de R$ 127,52 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois 

centavos). A requerida, por sua, vez defendeu a existência de relação 

jurídica entre as partes consubstanciada na contratação de serviços de 

telefonia móvel, e que o débito se originou da inexistência de pagamentos 

dos serviços disponibilizados na respectiva linha. Com efeito, tratando-se 

de relação de consumo, cumpria a requerida produzir prova no sentido de 

que efetivamente houve a existência de contratação do serviço pelo 

reclamante. A empresa reclamada carreou aos autos print screem de tela 

de sistema interno na tentativa de convencer de que efetivamente houve a 

contratação do serviço. Todavia, tais documentos são incapazes, por si 

só, de rechaçar o fato constitutivo do direito do reclamante, ante o lastro 

frágil que representam pela produção unilateral e passível de fácil 

alteração para benéfico próprio. Nessa ordem de ideias, conclui-se que a 

parte autora tem razão quanto ao pleito de obrigação de não fazer, no 

intuito de que a parte requerida se abstenha de cobrar os respectivos 

valores originados das faturas na linha telefônica move n. (65) 

99662-2327 e se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes no que tange ao débito em destaque; bem como quanto ao 

pedido de declaração de inexigibilidade do débito de plano de telefonia no 

referido número. Já quanto aos danos morais, entendo que são indevidos. 

Isso porque a parte reclamante manifestou-se (Id. 10665995) informando 

que o seu nome não foi incluído no rol de inadimplentes, tratando-se 

apenas de restrição interna dos sistemas de controle da reclamada. 

Desse modo, evidencia-se que o autor não teve seu nome inscrito no 

cadastro de inadimplentes, tratando-se apenas de simples cobrança de 

dívida sem maiores prejuízos à honra ou imagem do reclamante. Por outro 

lado, as provas constantes dos autos não são suficientes para 

caracterização de dano dessa natureza, não havendo evidência de 

ofensa à honra subjetiva do autor. O mero dissabor decorrente de 

cobranças ou de re4strições internas dos sistemas de controle da 

requerida não caracteriza dano moral indenizável. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por OSVALDO BARBOZA DE LIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A.), para declarar a 

inexigibilidade da dívida originada dos serviços vinculados à linha 

telefônica móvel n. (65) 99662-2327 e em nome do autor, e determino que 

a reclamada se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes em razão do referido débito objeto da presente ação, para 

cujo descumprimento fixo multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), limitado ao valore de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

na forma dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 08 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, c/c 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC GONCALVES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA JORDANA PINHEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía o referido débito, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica e o 

débito litigado, sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos 

para impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$201,02,(duzentos e um reais e dois centavos) acrescidos 

de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com 

juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004370-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1004370-91.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO SILVA SANTOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. São cabíveis 

embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). A parte embargante insurge contra a 

sentença que julgou extinto o processo em razão da ausência da parte 

autora à sessão de conciliação, alegando que o julgado foi omisso em não 

homologar o acordo firmado entre as partes. Em que pese à ausência 

injustificada da parte reclamante à sessão de conciliação, entendo que 

assiste razão o embargante. Isso porque antes da sentença que extinguiu 

o processo por ausência da parte autora à sessão de conciliação, as 

partes comunicaram a formalização de acordo, e também há nos autos 

prova de que o acordo foi devidamente cumprido. Além disso, verifica-se 

que as partes comunicaram a formalização de acordo muito antes da data 

da sessão de conciliação (Id. 11139080). Assim, os presentes embargos 

devem ser acolhidos para suprir a omissão imposta para homologar o 

acordo, porquanto não se pode negar às partes a possibilidade de 

transigir de modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema 

processual, por se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais 

satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, também aos 

princípios da celeridade, efetividade e economia processual. Ante o 

exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S/A. e, consequentemente, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre ANTÔNIO SILVA SANTOS e ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na minuta aportada ao evento 11139080. Por outro lado, tendo 

em vista a informação nos autos de que a parte reclamada cumpriu 

integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 

924, II, e 925 do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento da 

obrigação. Deixo, contudo, de determinar a liberação da respectiva quantia 

em favor do credor, uma vez que o pagamento foi realizado mediante 

depósito diretamente na conta bancária informada na minuta do acordo. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Após, 

arquivem-se. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 09 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003954-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULLYA MARIANA DA SILVA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003954-26.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JULLYA MARIANA DA SILVA 

FURTADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). A reclamante alega 

desconhecer a origem do débito objeto de inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes, alegando que tal situação lhe trouxe 

constrangimento e humilhação, requerendo, dessa forma, a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral. A 

requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as 

partes, consubstanciado em contrato de cartão de crédito e juntou aos 

autos as faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito (Id. 

11265282). Os documentos provam que houve a utilização do cartão de 

crédito, bem como o pagamento de várias faturas em razão da utilização 

do cartão, cujos documentos não foram objeto de impugnação por parte 

da autora. Com efeito, o pagamento de faturas relativas á utilização do 

cartão de crédito afasta o perfil de fraude da operação. No mais, a autora 

não prova nos autos a quitação das obrigações do cartão de crédito junto 

à instituição bancária reclamada. Neste sentido, a reclamante não se 

desincumbiu do ônus da prova de quitação das faturas que deram origem 

à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, 

demonstrada a regularidade do débito avençado, exigível seu pagamento 

pela instituição bancária, configurando exercício regular de direito, não 

havendo o que se falar em indenização por dano moral, tendo em vista 

que é lícita a inclusão no cadastro de inadimplentes em caso de não 

pagamento de dívida ao credor. Logo, a improcedência dos pedidos é 

medida de rigor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na reclamação cível proposta por JULLYA 

MARIANA DA SILVA FURTADO em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., 

e julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 09 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRADE CATISTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002306-74.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL ANDRADE CATISTI 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável dilação probatória. 

Além disso, os documentos aportados nos autos são suficientes para a 

análise da controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos 

contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e 

informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). O reclamante alega ter realizado 

a compra de uma geladeira diretamente da reclamada pelo valor de R$ 

1.519,00 (mil e quinhentos e dezenove reais), mas quando recebeu o 

produto em sua residência o produto estava amassado. Por diversas 

vezes, entrou em contato com a requerida para solucionar o problema, 

mas vários dias se passaram e nada foi resolvido. A requerida, por sua 

vez, apresentou contestação informando que houve o cancelamento da 

compra e que o valor pago pelo produto foi restituído ao reclamante. É 

notório que o vínculo estabelecido entre os litigantes se inclui nas 

denominadas relações de consumo, tendo em vista os conceitos de 

consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3° do Código de 

Defesa do Consumidor. Ora, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso III, do 

Código de Defesa do Consumidor, se o vício apresentado no produto 

adquirido não for sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor faz 

jus à “restituição imediata da quantia paga”, monetariamente atualizada”, 

inexistindo dúvida quanta a obrigação da empresa ré em restituir o valor 
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desembolsado pelo reclamante para a aquisição do produto entregue com 

avaria. No caso, a reclamada comprovou nos autos que houve solução à 

reclamação do consumidor. Em relação ao valor do suposto dano material, 

a aquisição de produto com valor superior ao adquirido é de 

responsabilidade exclusiva do consumidor e não pode ser transferida à 

requerida, já que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído. 

Quanto ao pedido de danos morais, a parte autora tentou por diversas 

vezes obter solução para o caso, mas não logrou êxito. Além disso, ficou 

privado de utilizar o produto adquirido nas festividades do final de ano e 

somente teve o valor restituído após a propositura da ação. Além disso, 

perdeu tempo para buscar a devolução da importância paga, sendo 

necessário ingressar em juízo para obter uma solução para o caso e 

também como necessidade de dispêndio de tempo útil para tentar a 

conclusão de uma compra malfadada que benefício nenhum levou o 

reclamante. Saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça passou a 

adotar, como ratio decidendi em casos que envolvam um desvio de 

competências do indivíduo que busca a solução de problema causado pelo 

fornecedor de serviços, frustrando-se repetitivamente em face de 

deficiência e descaso, a denominada “Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor”, conforme se extrai do seguinte julgado, in verbis: 

“Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício 

‘sério’, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento 

Violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano 

indenizável Desvio produtivo do consumidor que não merece passar 

impune. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. ‘Quantum’ 

arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas 

jurisprudenciais. Artigo 944, do Código Civil R$ 15 mil’ (AREsp 

1.241.259/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJE 

27/03/2018). “Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da 

autora devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta 

de pronta solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como 

forma de recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora 

da sua seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido 

solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3ª Turma, 

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017). Os fatos 

narrados na inicial se amoldam ao contexto ensejador da configuração do 

desvio produtivo, de modo que devida indenização por danos morais na 

forma pleiteada. A indenização deverá ser feita em dinheiro, para 

compensar uma lesão que, por sua própria natureza, não se mede pelos 

padrões monetários. Considerando a dupla finalidade do dano moral, qual 

seja, de um lado, compensar o ofendido sem desdobrar para o 

enriquecimento indevido e, de outro, desencorajar o ofensor de novas 

práticas indevidas, arbitro a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), valor suficiente a não causar enriquecimento indevido da parte 

autora, mas serve também para punir o ofensor a não repetir a mesma 

situação e atuando como caráter pedagógico da medida. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por RAFAEL ANDRADE CASTITI 

em desfavor de RN COMÉRCIO VAREJIJSTA S/A. (RICARDO ELETRO) e 

CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao 

reclamante a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ); bem como juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 405, do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de 

ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos dos 

artigos 487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 09 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001940-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CASSIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001940-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EMERSON CASSIO PEREIRA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VIA VAREJO 

S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre EMERSON 

CÁSSIO PEREIRA SILVA e CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A., nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante na minuta juntada 

no evento 14688480. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. 

Com efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 

15098353/15098358) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o 

acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, II, e 925 do 

Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Após, arquivem-se. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 09 de novembro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 

de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LINDOLFO HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001278-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOEL LINDOLFO HASSE 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável dilação probatória. 

Além disso, os documentos aportados nos autos são suficientes para a 

análise da controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos 

contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e 

informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Afasto a preliminar em relação à 

suposta ausência de pedido de determinado em relação ao dano moral 
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porque de acordo com o Enunciado 170 do FONAJE “No Sistema dos 

Juizados Especiais, não se aplica o disposto o inc. V do art. 292 do 

CPC/2015 especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor 

opte atribuir um valor específico, este deverá ser computado 

conjuntamente com o valor da pretensão do dano material para efeito de 

alçada e pagamento de custas (XLI Encontro – Porto Velho – RO)”. No 

mérito, o autor alega que no dia 10 de novembro de 2016 teve seu veículo 

roubado na cidade de Marmeleiro no Estado do Paraná, o qual foi 

recuperado no dia 11 de novembro de 2016 na cidade de Céu Azul no 

Paraná, mas o veículo somente foi restituído ao reclamante no dia 18 de 

novembro de 2016. Alega, contudo, que após o roubo entrou em contrato 

com a requerida informando acerca do ocorrido e providenciar o traslado 

de sua família para o Estado de Mato Grosso e quando o veículo foi 

localizado a preposta da requerida informou que seria melhor o reclamante 

aguardar a liberação do automóvel, mas que não se preocupasse porque 

todas as despesas seriam reembolsadas. Porém, a reclamada não 

cumpriu com sua parte, bem como não providenciou carro reserva para o 

autor se locomover enquanto aguardava a restituição do veículo e quando 

apresentou à requerida os recibos das despesas recebeu negativa de 

restituição a respeito dos gastos efetuados. A requerida, por sua vez, 

sustentou que não havia previsão de cobertura dos gastos no contrato. 

De início, faz-se necessário destacar o caráter consumerista do feito, pois 

o autor enquadra-se no conceito no consumidor dos serviços oferecidos 

pela reclamada, sendo esta fornecedora de serviços, tal como dispõem os 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, 

incontroverso que foi pactuado contrato de prestação de serviços para a 

proteção do veículo Hilux SRV-AT (C.Dup) 4x4 3.0TB-IC 16, ano de 

fabricação 2011, modelo 2012, Placa OBA 0036, chassi 

8AJFZ29GXC6153268, e que em razão de roubo do veículo o autor teve 

gastos durante oito dias até ser restituído o automóvel que foi recuperado. 

Contudo, a requerida se negou a reembolsar os valores alegando 

ausência de previsão contratual. O fato ficou comprovado por meio do 

Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade competente, bem como 

demais documentos que instruem o pedido. Fato é que a reclamada não 

defendeu inadimplência do autor em relação ao prêmio, mas se limitou a 

defender que não realizou o pagamento das despesas porque não havia 

previsão contratual. Porém, era obrigação da requerida fornecer todo o 

aparato necessário à segurança e locomoção do reclamante e de sua 

família, já que estava em dia com o pagamento do seguro e também porque 

houve comunicação a respeito dos fatos. Além disso, destaca-se a 

informação de que o autor estava fora de seu domicílio, noutro Estado e 

sem assistência. É certo que não há prova nos autos de que o roubo 

tenha ocorrido por culpa exclusiva do consumidor. Por outro lado, a 

requerida deixou de dar assistência ao autor e à sua família, tampouco 

disponibilizou outro veículo para suprir as necessidades do reclamante e 

de sua família no período que ele ficou sem o seu veículo, demonstrando, 

dessa forma, falha na prestação do serviço. Porém, as cláusulas 

contratuais com efeito de limitação ou restrição do direito do consumidor 

deve ser interpretada como inexistente ou não escrita, sobretudo porque, 

neste caso, não houve a devida assistência da seguradora em relação 

aos direitos do segurado e de sua família. O reclamante comprovou nos 

autos os gastos que teve durante os oito dias que aguardou a liberação 

do veículo, totalizando a quantia de R$ 4.153,73 (quatro mil, cento e 

cinquenta e três reais e setenta e três centavos), que deverá ser 

restituído na forma simples. Quanto ao pedido de danos morais, entendo 

que o autor ficou desamparado no momento em que precisou de 

assistência da seguradora, afinal, é justamente para situações desse tipo 

que o seguro foi contratado. A negativa de a seguradora prestar 

assistência ao consumidor quando este teve seu veículo roubado, 

demonstra descaso e falha na prestação do serviço, fazendo com que o 

reclamante exija a contraprestação pelo dano moral experimentado. Além 

disso, ficou privado de utilizar o serviço contratado e não teve a 

contraprestação por parte da seguradora. Não obstante, perdeu tempo e 

para obter uma solução para o caso e também como necessidade de 

dispêndio de tempo útil para tentar a conclusão de ser restituído dos 

valores gastos com estadia, alimentação e locação de veículo por oito 

dias, sem assistência da requerida. Saliente-se que o C. Superior Tribunal 

de Justiça passou a adotar, como ratio decidendi em casos que envolvam 

um desvio de competências do indivíduo que busca a solução de problema 

causado pelo fornecedor de serviços, frustrando-se repetitivamente em 

face de deficiência e descaso, a denominada “Teoria do Desvio Produtivo 

do Consumidor”, conforme se extrai do seguinte julgado, in verbis: 

“Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo com vício 

‘sério’, cujo reparo não torna indene o périplo anterior ao saneamento 

Violação de elemento integrante da moral humana, constituindo dano 

indenizável Desvio produtivo do consumidor que não merece passar 

impune. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. ‘Quantum’ 

arbitrado de acordo com a extensão do dano e dos paradigmas 

jurisprudenciais. Artigo 944, do Código Civil R$ 15 mil’ (AREsp 

1.241.259/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJE 

27/03/2018). “Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da 

autora devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado pela falta 

de pronta solução ao vício do serviço noticiado, também devida, como 

forma de recompor os danos causados pelo afastamento da consumidora 

da sua seara de competência para tratar do assunto que deveria ter sido 

solucionado de pronto pela fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3ª Turma, 

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017). Os fatos 

narrados na inicial se amoldam ao contexto ensejador da configuração do 

desvio produtivo, de modo que devida indenização por danos morais na 

forma pleiteada. A indenização deverá ser feita em dinheiro, para 

compensar uma lesão que, por sua própria natureza, não se mede pelos 

padrões monetários. Considerando a dupla finalidade do dano moral, qual 

seja, de um lado, compensar o ofendido sem desdobrar para o 

enriquecimento indevido e, de outro, desencorajar o ofensor de novas 

práticas indevidas, arbitro a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor suficiente a não causar enriquecimento indevido da parte 

autora, mas serve também para punir o ofensor a não repetir a mesma 

situação e atuando como caráter pedagógico da medida. Por fim, 

ressalte-se que de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior 

Tribunal de Justiça a condenação em danos morais em valor inferior ao 

pretendido pela parte não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por JOEL LINDOLFO HASSE em desfavor de 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A., para: (i) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.153,73 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e 

setenta e três centavos) a título de dano material, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo/desembolso 

(Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação e; (ii) CONDENAR a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 

do STJ); bem como juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme 

norma do art. 405, do Código Civil, a contar da citação, por se tratar de 

ilícito decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 09 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACELIA SANTA BRIGIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Processo Número: 1003514-30.2017.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 
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inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA APARECIDA MATOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000496-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA FLAVIA APARECIDA 

MATOS ALVES REQUERIDO: TEREZINHA CARDOSO Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, porquanto as 

provas carreadas nos autos são suficientes para o convencimento do 

juízo, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega 

a reclamante que residia noutra cidade e como necessitou mudar-se para 

Lucas do Rio Verde alugou um imóvel residencial pelo Facebook, tendo em 

vista que as imagens lhe agradaram. Dessa forma, efetuou o pagamento 

de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo aluguel e R$ 100,00 (cem reais) para 

cópia do controle do portão, o que totalizou R$ 900,00 (novecentos reais) 

cujo pagamento foi realizado por meio de depósito bancário. Alega, 

contudo, que ao chegar no imóvel percebeu que havia diferença com as 

imagens postadas na internet e, portanto, procurou outro imóvel que 

adequasse às suas exigências. Porém, a requerida não aceitou devolver o 

valor proporcional ao tempo em que a autora permaneceu no imóvel, pois 

acredita que lhes são devidos 23 (vinte e três) dias de aluguel. A 

requerida, por sua vez, defendeu que por meio de conversas pelo 

Whatsapp, a autora se interessou pelo imóvel e aceitou alugar o imóvel. 

Além disso, a reclamante tinha conhecimento que o dinheiro do aluguel não 

seria restituído e também havia contrato de 6 (seis) meses para ser 

assinado, o que não ocorreu porque após chegar ao imóvel a reclamante 

optou por alugar outro imóvel. O locador é obrigado a entregar ao locatário 

o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, 

inciso I, da Lei 8.245/91). No caso dos autos, verifica-se que a autora 

optou por alugar o imóvel sem antes visitá-lo, assumindo os riscos de 

eventual inadequação do bem às suas necessidades. As mensagens 

eletrônicas que acompanham a petição inicial demonstram que a 

reclamante foi quem entrou em contato com a requerida porque se 

interessou na locação do imóvel, já que em razão das fotografias 

visualizados previu que o imóvel iria suprir suas necessidades. Por outro 

lado, em que pese as alegações da reclamante de que o imóvel não supriu 

suas exigências, tal fato não pode ser imputado à requerida porque esta 

havia alertado a autora de que poderia não gostar do imóvel; mas a autora 

insistiu na locação do imóvel sem antes visitá-lo. Além disso, a requerente 

não juntou fotografias do imóvel a fim de comprovar que o imóvel era 

diferente das fotografias postadas na rede social, ônus que lhe competia. 

Ademais, a requerida poderia ter locado o imóvel para terceira pessoa 

caso a autora não tivesse demonstrado interesse e depositado o valor 

antecipado. Logo, a reclamante foi quem deu causa ao desfazimento do 

negócio que não pode ser imputado à requerida. Por fim, é possível 

constatar pelas mensagens de texto que a reclamante depositou o valor 

cobrado para pagamento referente ao mês (período da locação), já que o 

pagamento era mensal e não havia cobrança de diária. Assim, não há 

restituição de valores porque a locatária foi quem decidiu sair do imóvel 

antes do período da locação, recusando-se, inclusive, assinar o contrato 

de locação. Por arremate, não vislumbro litigância de má-fé da parte autora 

porque o direito de ação é garantia constitucional, tratando-se, pois, de 

direito público subjetivo da parte. Além disso, não vislumbro a presença 

das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos na reclamação cível 

proposta por ANA FLÁVIA APARECIDA MATOS ALVES em desfavor de 

TEREZINHA CARDOSO, e JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Da 

mesma forma, julgo improcedente o pedido contraposto apresentado por 

Terezinha Cardoso em desfavor de Ana Flávia Aparecida Matos Alves, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA JORDANA PINHEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 209,07 (duzentos e nove reais e sete centavos) 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DOMINGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003485-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ABREU COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004928-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004928-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO SOARES 

FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, porquanto as 

provas carreadas nos autos são suficientes para o convencimento do 

juízo, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De 

início, registro que a relação havida entre as partes é de consumo, tal 

como dispõem os artigos 2º e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 

Dessa forma, a autora é a parte hipossuficiente em relação à reclamada, 

tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Já a verossimilhança 

das alegações da reclamada se dá, sobretudo, pela ausência de 

impugnação específica. Caberia, na espécie, a reclamada demonstrar a 

origem e legalidade da cobrança ora questionada pela autora, bastando, 

para tanto, colacionar aos autos a contratação do serviço ou da compra 

realizada com a respectiva assinatura da requerente no documento de 

compra, o que não ocorreu no caso. Entretanto, a requerida se limitou a 

defender a inexistência de comprovação do dano e a legalidade da 

cobrança, sem, contudo, demonstrar nos autos sua legalidade. Por isso, é 

mesmo de se presumir que não houve contratação de nenhum serviço ou 

de nenhuma compra feita pela autora ou mediante seu consentimento, e 

que a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes foi de maneira 

indevida. Dessa forma, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida 

que deu origem à inscrição do nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, objeto de questionamento nos autos. Por outro lado, anoto 

que a negativação indevida em cadastro de inadimplentes em cadastros 

públicos de maus pagadores é geradora de danos morais indenizáveis. 

Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de demonstração. No tocante à 

quantificação, que não pode ser tão alta a ponto de provocar 

enriquecimento sem causa, e nem tão baixa de forma a servir de estímulo 

e reiterada práticas abusivas, estipulo a indenização em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor suficiente para amenizar o dano suportado pela 

autora e desestimular condutas iguais por parte da reclamada. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos na 

reclamação cível proposta por MARIA DO ROSÁRIO SOARES FERREIRA 

em desfavor de DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A. – CITY LAR, para: 

(i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida objeto da presente ação, devendo 

a reclamada proceder com a exclusão do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes referente à dívida discutida nestes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) limitado 

ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e; (ii) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de composição por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inclusão do nome da 

autora no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo 

da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Processo Número: 1000751-22.2018.8.11.0045
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000751-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, incidindo, assim, os efeitos da revelia na forma do artigo 20 da 

Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento da parte requerida 

quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). Ressalte-se, que, embora 

a Lei n. 9.099/95 determine que a citação e intimação seja pessoal, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao 

endereço da parte e recebida por pessoa devidamente identificada é 

válida para os todos os efeitos. Nesse sentido também é a orientação do 

Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”. No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi 

recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 12662667). Desse modo, 

tendo em vista que a parte reclamada devidamente citada deixou de 

apresentar contestação, bem como deixou de comparecer à sessão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 370 de 998



conciliação, decreto-lhe a revelia. A reclamante nega a existência de 

relação jurídica entre as partes, notadamente em relação ao contrato n. 

0000001614385886, objeto de apontamento no valor de R$ 156,04 (cento 

e cinquenta e seis reais e quatro centavos). Pro outro lado, trouxe para os 

autos prova de que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes em razão 

do referido contrato por inadimplência, sendo possível aferir pelos 

documentos juntados na petição, em especial o documento juntado no 

evento 11978303. Assim, considerando a aceitação tácita da parte 

requerida com o pedido do autor, de rigor a declaração de inexistência do 

débito. Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela simples prática 

da inscrição indevida do nome do autor nos órgão restritivos ao crédito, 

dispensando a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano 

in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

instituição financeira ré inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos 

brasileiros dependem para prover a subsistência própria e da família. 

Relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por FRANCISCO PAULO PINTO 

DA SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida no valor de R$ 156,04 (cento e cinquenta e seis 

reais e quatro centavos), objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros 

de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, 

CTN), a incidir da data do evento danoso/inscrição do nome do reclamante 

no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do STJ), o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao SPC e SERASA para que os respectivos órgãos promovam a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de inadimplentes referente à 

dívida objeto da presente ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

12 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 
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Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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Magistrado(s):
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SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Processo Número: 1000956-51.2018.8.11.0045
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 
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Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FLORENCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-19.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA PEREIRA FILHOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANY PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002833-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC DE ALMEIDA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 
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inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para à MM. Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003053-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MENDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GLEYSON SBARDELATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 
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do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 210,61 (duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em custas processuais, 

nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VARANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000686-95.2016.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANO VARANDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para 

corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Conforme narrativa do 

embargante na petição inicial, o motor da motocicleta apresentou defeito 

no mês de maio de 2016, em razão de problema no motor, havendo a 

necessidade de substituição de peça do motor para que a motocicleta 

voltasse a ser utilizada. Mas como a peça original tinha o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) o autor preferiu substituir a peça original por outra 

similar, no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) que foi 

instalada na motocicleta. No caso, trata-se de produto durável cujo prazo 

que o autor teria para reclamar era de 90 (noventa) dias, a partir da 

constatação. Com efeito, como o embargante alegou na petição inicial 

optou por substituir a peça original por uma peça similar, e que não havia 

cobertura na cláusula de garantia do produto. Além disso, o embargante 

substituiu a peça sem a devida autorização do fabricante, assumindo 

totalmente os riscos do negócio ao descumprir as normas previstas no 

termo de garantia. Ressalte-se, por outro lado, que a matéria foi 

devidamente enfrentada e fundamentada no julgado. Dessa forma, 

infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, e não de 

integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração 

não se prestam a tal desiderato. Diante do exposto, ante a ausência de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, REJEITO os embargos de declaração opostos JULIANO VARANDA 

DOS SANTOS. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 12 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GALCEZ SPARAPAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No que tange à impugnação de justiça gratuita suscitada pela 

requerida, verifico que a mesma não procede, uma vez que o acesso ao 

juizado especial em primeiro grau independe do pagamento de taxas, 

custas ou despesas (art. 54, Lei 9.099/95). Alega a parte autora, que 

houve restrição em seu nome referente a débito lançado pela empresa 

requerida. Afirma que não possui vínculo contratual com a reclamada. A 

empresa requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade da 

negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A reclamada não 

demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à 

manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, 

se acha perfeitamente regular, possui origem causal válida ou, 

residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro na 

causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 
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SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como levando-se por linha de estima a 

avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

3.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza Togada, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TADEU ROSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002144-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROBERTO TADEU ROSA 

JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável 

dilação probatória. Além disso, os documentos aportados nos autos são 

suficientes para a análise da controvérsia; bem como o feito deve ser 

resolvido nos contornos dos princípios que informam o JEC – simplicidade, 

celeridade e informalidade (art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Os documentos 

que instruem a petição inicial são e foram suficientes para que a 

reclamada exercesse o seu direito de ampla defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos narrados pelo reclamante. A 

parte reclamante alega desconhecer a origem do débito objeto de 

inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, alegando que tal 

situação lhe trouxe constrangimento e humilhação, requerendo, dessa 

forma, a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título 

de dano moral. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de 

relação jurídica entre as partes, consubstanciado em contrato de 

prestação de serviços de telefonia móvel cujo serviço foi disponibilizado 

na linha telefônica n. (65) 99625-2028, em razão da contratação do Plano 

Samart Vivo Controle 500MB, que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Pelos documentos que instruem a contestação é possível aferir 

que houve a contratação dos serviços e sua utilização. Além disso, é 

possível aferir a emissão de várias faturas e o histórico de pagamento de 

faturas emitidas em razão da utilização do serviço. Com efeito, o 

pagamento de faturas relativas à utilização do serviço disponibilizado na 

linha telefônica móvel afasta o perfil de fraude da contratação porque o 

estelionatário/fraudador contrata e utiliza informações de terceiros 

justamente para não pagar. No mais, o autor não prova nos autos a 

quitação das obrigações contratadas na linha telefônica móvel n. (65) 

99625-2028. Neste sentido, o reclamante não se desincumbiu do ônus da 

prova de quitação das faturas que deram origem à inscrição do seu nome 

no cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Dessa forma, demonstrada a regularidade do 

débito avençado, exigível seu pagamento pela reclamada, configurando 

exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização 

por dano moral, tendo em vista que é lícita a inclusão no cadastro de 

inadimplentes em caso de não pagamento de dívida ao credor. Por 

arremate, há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de 

má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira 

indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela 

jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil, condeno o reclamante ao pagamento de multa 

(diante do dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 

2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por ROBERTO TADEU ROSA 

JUNIOR em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. (VIVO S/A.), e julgo 

extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 

condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 12 de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 
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MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o 

julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que apresentasse 

comprovante de residência em seu nome, documento indispensável à 

propositura da ação, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. Juíza 

Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LIAR DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 
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redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003155-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARATA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVANIA ALVES PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 
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hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 

para CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, 

quais sejam, R$ 166,63 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e três 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à 

MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003081-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, a emendar a inicial para que prestasse 

esclarecimentos sobre porque afirmou na inicial residir em endereço 

distinto daquele constante do contrato de locação juntado posteriormente 

aos autos, considerando que a ação fora proposta em agosto de 2017 e o 

contrato de locação data de maio de 2017, deixou de fazê-lo, infringindo o 

disposto nos artigos 320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos à MM. Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003511-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE SCHUERSOVSKI MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA FONSECA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE BORGES OAB - MG144081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 
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DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS WILLIAN LEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Autora não promoveu 

os atos necessários ao desenvolvimento do processo, conforme 

determinado. Nesta esteira, considerando que a parte Autora deixou 

transcorrer o prazo, a extinção do feito é medida imperiosa. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 485, III, do Novo CPC. Sem 

custas ou despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para à MM. Juíza Togada para as providências cabíveis. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95 Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante dos autos. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-18.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO OAB - MT0007197A 

(ADVOGADO(A))

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95 Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante dos autos. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE TEXTIL COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LILIANE RACCOLT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art. 51 do 

mesmo Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM 

FAVOR DO AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos à MM. Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA ROCHA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 380 de 998



Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002121-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LIAR DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO WILGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

MARIO MENDONÇA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000834-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ENIO WILGES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: EDNA APARECIDA DA CONCEICAO, MARIO MENDONÇA 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ENIO WILGES DE OLIVEIRA e 

MÁRIO SÉRGIO MENDONÇA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante da ata de audiência juntada no evento 16454286. Homologo 

ainda a desistência da ação em relação à parte requerida Edna Aparecida 

Conceição, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se na autuação, distribuição e no sistema PGE a respeito da 

desistência. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 13 de novembro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ARAUJO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes além de extrato de faturas que 

comprovam o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003922-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003922-84.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre RÔMULO DOS SANTOS e NU PAGAMENTOS S/A., nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos constante da ata de 

audiência juntada no evento 16454260. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 
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Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000704-19.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: SIDMAR 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do 

acordo, reside na formação de título executivo judicial, nos termos do 

artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre NIPOFLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E 

TERCEIRIZADOS EIRELI – ME e SIDMAR OLIVEIRA DA SILVA, nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos constante da minuta aportada ao evento 

15942516/15942941. Na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspendo o processo até o cumprimento do acordo. Findo o prazo, 

intime-se a parte reclamante para manifestação em 05 (cinco) dias. Após 

o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para extinção 

(art. 924, inciso II, e art. 925 do CPC). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de 

novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVAL JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003721-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JUCIVAL JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, incidindo, assim, os efeitos da revelia na forma 

do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento da 

parte requerida quanto à produção de provas (art. 349 do CPC). 

Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a citação e 

intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

15964620). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de comparecer à sessão de conciliação, 

decreto-lhe a revelia. O reclamante nega a existência de relação jurídica 

entre as partes, notadamente em relação ao contrato n. 0246775916, 

objeto de apontamento no valor de R$ 259,67 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta e sete centavos). Pro outro lado, trouxe para os 

autos prova de que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes em razão 

do referido contrato por inadimplência, sendo possível aferir pelos 

documentos juntados na petição, em especial o documento juntado ao 

evento 15144782. Assim, considerando a aceitação tácita da parte 

requerida com o pedido do autor, de rigor a declaração de inexistência do 

débito. Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela simples prática 

da inscrição indevida do nome do autor nos órgão restritivos ao crédito, 

dispensando a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano 

in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 
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7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

reclamada inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança 

proposta por JUCIVAL JESUS DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. (VIVO S/A.), para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

no valor de R$ 259,67 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 

sete centavos), originado do contrato n. 0246775916, objeto da presente 

ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 

406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data do evento 

danoso/inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes 

(Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que os 

respectivos órgãos promovam a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes referente à dívida e ao contrato objeto da 

presente ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005120-93.2017.8.11.0045. REQUERENTE: TIAGO DO ROSARIO 

MONTEIRO REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, incidindo, assim, os 

efeitos da revelia na forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não 

houve requerimento da parte requerida quanto à produção de provas (art. 

349 do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a 

citação e intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal possui 

entendimento de que a citação direcionada ao endereço da parte e 

recebida por pessoa devidamente identificada é válida para os todos os 

efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

No caso dos autos, o Aviso de Recebimento foi recebido e identificado 

pelo seu recebedor (Id. 13357635). Desse modo, tendo em vista que a 

parte reclamada devidamente citada deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, decreto-lhe a revelia. O reclamante nega a existência de 

relação jurídica entre as partes, notadamente em relação à dívida de R$ 

1.190,00 (mil e cento e noventa reais), objeto de inscrição do nome do 

autor no cadastro de inadimplentes. Por outro lado, o reclamante trouxe 

aos autos prova de que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes em 

razão do referido contrato por inadimplência, sendo possível aferir pelos 

documentos juntados na petição, em especial o documento juntado ao 

evento 11118712. Assim, considerando a aceitação tácita da parte 

requerida com o pedido do autor, de rigor a declaração de inexistência do 

débito. Quanto aos danos morais, reputo-os devidos pela simples prática 

da inscrição indevida do nome do autor nos órgão restritivos ao crédito, 

dispensando a jurisprudência a comprovação do efetivo abalo moral (dano 

in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere especificamente à indenização por 

dano moral, possui entendimento de que esta é cabível, com base na 

simples prova de que houve inscrição, ou manutenção, indevida de 

registro nos órgãos de proteção de crédito, sendo desnecessária a 

demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela parte. 4. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DANO MORAL. 

REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no 

sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por 

terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das 

instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos 

daí advindos. 3. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar 

que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do 

dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 

Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva 

do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na 

ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

274.448/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2013, DJe 11/06/2013). Intuitivo que a prática levada a cabo pela 

reclamada inviabilizou o acesso ao crédito, do qual muitos brasileiros 

dependem para prover a subsistência própria e da família. Relativamente 

ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para 

sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por 

dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 
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do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Em vista disso, fixo o montante da 

indenização no valor certo e determinado de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual reputo razoável para reparar o prejuízo moral sofrido, em 

consideração, ainda, ao caráter punitivo, coibitivo e ressarcitório da 

medida, bem como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem 

se constituir em enriquecimento indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na ação de cobrança 

proposta por TIAGO DO ROSÁRIO MONTEIRO em desfavor de DIGITI 

BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida no valor de 1.190,00 (mil e cento e noventa reais), 

objeto da presente ação; (ii) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem como juros de mora no percentual 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data 

do evento danoso/inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes (Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para 

que os respectivos órgãos promovam a exclusão do nome do reclamante 

do cadastro de inadimplentes referente à dívida e ao contrato objeto da 

presente ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de novembro 

de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001076-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOICE DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGISA Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Depreende-se dos autos que a 

reclamante afirmou ter se surpreendido com o valor da cobrança em 

relação ao consumo de energia elétrica na UC 6/1996821-3, alegando que 

o consumo de energia nos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2017 estão muito aquém do consumo constatado nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018. Defende, assim, que as faturas referentes aos meses 

de fevereiro e março/2018 estão incorretas. A reclamada, por sua vez, 

defendeu a legalidade da cobrança, pois se refere ao efetivo consumo na 

unidade consumidora da reclamante, cuja verificação no relógio medidor 

constatou a regularidade do consumo. Pelo que se verifica, a requerida 

não faz prova da irregularidade da medição do aparelho que estava 

instalado no imóvel da autora. Alegou, contudo, que houve inspeção no 

equipamento, mas não houve constatação de irregularidade. Ocorre que 

essa constatação foi feita justamente em relação aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2018, conforme consta no relatório de inspeção aportado aos 

autos (Id. 13184733), porém, não esclareceu de forma convincente o 

suposto proveito do serviço em função dos valores apontados como 

devidos, a tanto não bastando os documentos apresentados. Com efeito, 

a mera averiguação do medidor, por si só, não comprova a elevação do 

consumo, principalmente por se tratar de prova unilateral realizada para 

controle da prestadora de serviços. Por outro lado, cabe á concessionária 

do serviço público o dever de informar ao consumidor, de maneira 

detalhada, o consumo do bem oferecido. A Constituição Federal prevê que 

o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua (CF, 

artigo 175, inciso IV), com manutenção de serviços de atendimento ao 

usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 

serviços (art. 37, § 3º, da CF). Na espécie, houve procedimento unilateral 

da concessionária, que informou ter realizado inspeção no medidor, 

embora tenha informado que não houve constatação de irregularidade, 

houve aumento nas contas da reclamante justamente nos meses em que a 

vistoria foi realizada, e não oportunizou a parte autora de buscar 

acompanhamento da inspeção do medidor e foi surpreendida com o 

aumento de suas faturas nos respectivos meses questionados. Por outro 

lado, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, a 

requerida teve oportunidade de demonstrar a regularidade da cobrança. 

Disso não cuidou, limitando-se a argumentar que o aumento do consumo 

de energia se deu por ser meses de férias e festividades, o que 

ocasionou o aumento do consumo, sem qualquer prova nesse sentido. 

Aliás, ao contrário do que alegou a requerida os meses que antecederam 

as respectivas cobranças o consumo foi muito inferior ao cobrado. Assim, 

era seu ônus da demonstração do efetivo consumo elevado, tendo mais 

ante o abrupto aumento, em tese, registrado na unidade residencial nos 

meses de outubro, novembro e dezembro/2017. Registre-se que este 

caso é daqueles típicos de inversão do ônus da prova, sem contar que, 

tendo a autora negado consumo tão elevado, e não se lhe podendo exigir 

prova de fato negativo, era da reclamada o encargo probatório (art. 373, II, 

do CPC). Em se tratando, de qualquer maneira, de prova unilateral, 

dependia de confirmação em Juízo, do que a requerida não cuidou. Não 

obstante a concessionária sustentar que não houve qualquer 

arbitrariedade e que a leitura coletada traduz fielmente o consumo na 

unidade da reclamante, certo é que não apresentou nenhuma prova capaz 

de comprovar suas alegações. Não se ignora, via de consequência, que 

há total desproporção na medida de privação do consumo de um bem 

essencial pela simples apuração unilateral do aludido débito e vistoria no 

equipamento. Nesse contexto, não há como autorizar a cobrança da 

quantia imposta pela companhia de energia e disso decorre a 

inexigibilidade do débito, porquanto o objeto da ação consiste em 

irregularidade na aferição do sistema medidor. Para a cobrança dos 

meses de janeiro com vencimento para fevereiro e a fatura emitida para o 

mês de fevereiro com vencimento para março de 2018, a requerida deverá 

promover a emissão de novas faturas, utilizando a média dos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2017 para a cobrança do respectivo 

valor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por TIAGO JOICE DOS SANTOS 

DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida na UC 

6/1996821-3 referente aos meses de janeiro, no valor de R$ 314,69 

(trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), com vencimento 

para o mês de fevereiro/2018 e o valor de R$ 149,19 (cento e quarenta e 

nove reais e dezenove centavos) referente ao mês de fevereiro, com 

vencimento em março/2018 e; (ii) CONDENAR a parte reclamada promover 

a emissão de novas faturas referente aos referidos meses, utilizando a 

média de consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 

para a emissão do refaturamento das respectivas contas, no prazo de 10 

(dez) dias a partir da intimação desta decisão, oportunizando prazo não 

inferior a 15 (quinze) dias para que a autora realize o pagamento, sob 

pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, confirmo 

em definitiva a tutela de urgência concedida nos autos. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 13 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Nesta esteira de raciocínio, cabe 

destacar que a prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da 

demanda que necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no 

momento oportuno não se insurge contra os documentos acostados na 

petição inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a 

demandar realização de perícia. In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003388-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NAIVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002997-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ARAUJO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO BARRETO AGUAJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTIAGO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Nesta esteira de raciocínio, cabe 

destacar que a prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da 

demanda que necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no 

momento oportuno não se insurge contra os documentos acostados na 
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petição inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a 

demandar realização de perícia. In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAICK ARAUJO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos à MM. 

Juíza Togada para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo 
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Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003000-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003002-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANGELA DE SOUSA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 
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ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON CLAUDOMIRO LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 
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soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002208-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002208-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE PENHA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O presente feito comporta julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que os arrazoados das partes e os documentos 

coligidos aos autos permitem o desate do litígio, independentemente de 

dilação probatória. Ausentes, por outro lado, preliminares e presentes as 

condições da ação, bem como os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo quaisquer 

causas de nulidade, passo à apreciação do mérito. O reclamante alega 

que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes mesmo após o 

pagamento do débito de R$ 225,45 (duzentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), referente ao consumo de energia elétrica no 

imóvel residencial. O débito foi pago no dia 05.06.2018 e a inscrição do 

seu nome no cadastro de inadimplentes ocorreu no dia 08.06.2018. A 

requerida, por sua vez, alega que a inscrição do nome do autor foi regular 

porque o débito foi pago 28 (vinte e oito) dias após o vencimento, 

tratando-se, pois, de consumidor contumaz ao pagamento com atraso das 

contas de consumo de energia elétrica. O reclamante coligiu aos autos o 

comprovante de pagamento (Id. 13615843), sendo possível aferir que o 

pagamento se realizou no dia 05.06.2018. Pro outro lado, é possível 

constatar que a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes 

ocorreu no dia 08.06.2018. Com efeito, embora o nome do autor tenha sido 

negativado no rol de maus pagadores após o pagamento do débito, a 

fatura coligida nos autos (Id. 13615529) objeto da presente ação e com 

valor de R$ 225,45 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos) teve seu vencimento no dia 08.05.2018. Logo, o pagamento 

ocorreu quase trinta dias após o vencimento. Dessa forma, a inscrição do 

nome do autor no rol de inadimplentes foi regular porque a reclamada agiu 

no exercício do seu direito. Além disso, em razão dos trâmites 

administrativos e bancários entre a data do pagamento e a data da 

inscrição no nome do autor no cadastro de inadimplentes, não houve 

tempo suficiente para que houvesse a comunicação e o repasse do valor 

pela instituição bancária à requerida. Além disso, é possível aferir pelo 

histórico de consumo e de pagamento que o reclamante por costume 

realizar o pagamento sempre fora do prazo do vencimento, assumindo o 

risco de ter o nome incluído do rol de inadimplentes. Dessa forma, tendo a 

requerida agido no exercício regular de direito legalmente reconhecido não 

há falar em dano moral. Contudo, comprovado o pagamento mesmo após o 

vencimento da dívida tem o autor direito à exclusão do seu nome do rol de 

inadimplentes. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

ANDRÉ PENHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., para tão somente determinar a 

exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes em relação ao débito 

de R$ 225.45 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos), objeto da presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo 

fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e artigo 490 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

14 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MOISES VIEIRA BOGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 
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Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do encaminhamento do nome 

do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora 

fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Por derradeiro, 

tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores há outra 

inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo moral 

sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.500,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o 
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projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior 

homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002137-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ENILDO FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a dilação 

probatória. Afasto a preliminar de ausência de documento necessário à 

instrução da ação, uma vez que os documentos que instruem a inicial são 

hábeis ao exercício do direito de defesa da requerida, tanto que a 

reclamada apresentou contestação de mérito a respeito dos fatos 

narrados pela autora, ficando demonstrado sua resistência quanto ao 

pedido da parte reclamante. No mérito, o reclamante alega desconhecer a 

origem da dívida de R$ 87,53 (oitenta e sete reais e cinquenta e três 

centavos), objeto de apontamento do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes. A requerida, por sua vez, defende a existência de relação 

jurídica entre as partes, cuja inscrição do nome da autora somente foi 

possível porque a reclamante tornou-se inadimplente em relação às 

faturas de serviços cobrados, consubstanciado em contrato de prestação 

de serviços de telefonia móvel disponível na linha telefônica n. (65) 

9909-5935. Os documentos coligidos nos autos, especialmente ao evento 

14312386 provam que houve a contratação do serviço, bem como a 

utilização dos serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 9909-5935, 

que gerou várias faturas e houve o pagamento de algumas dessas 

faturas. Somente após o inadimplemento do consumidor é que a requerida 

promoveu a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes, 

valendo-se do seu exercício regular de direito. Entretanto, mesmo a 

requerida tendo apresentado essas provas nos autos, o reclamante 

limitou-se a defender que não contratou os serviços e requereu a 

condenação a condenação da reclamada em danos morais, sobretudo 

porque não pode ser considerado prova os documentos juntados 

porquanto produzidos unilateralmente pela parte. Com efeito, cabia ao 

reclamante apresentar provas de que não contratou o serviço, pois 

sequer manifestou-se a respeito das faturas de serviços juntadas pela 

requerida e de seus respectivos pagamentos. As faturas comprovam a 

utilização dos serviços, sobretudo porque trazem de forma discriminada a 

utilização dos serviços e o histórico de pagamento anterior. Na espécie, 

não se aplica a inversão do ônus da prova. E, após a contestação, não 

vislumbro verossimilhança nas alegações da reclamante. Contratação não 

se demonstra apenas por meio de documento assinado. No mundo 

moderno há diversas formas de se contratar. Muitas avenças são 

realizadas por telefone. A contratação se aperfeiçoa quando ocorre a 

prestação de serviços seguida da contraprestação. A linha telefônica 

móvel é de fácil contratação e qualquer pessoa poderia contratar, desde 

que informasse os dados da pessoa que ficaria registrada a linha, porém, 

o pagamento de faturas é incompatível com a fraude justamente porque o 

fraudador ou o estelionatário contrata em nome de terceiro já com a 

intenção de não pagar. Nas faturas é possível constatar a existência e 

discriminação dos serviços contratados e utilizados, aliado ao fato de que 

houve pagamento anterior dos serviços. Assim, o reclamante não 

comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de inadimplentes, 

o que permite concluir que não houve cobrança indevida. Indenização por 

danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser declarado inexiste 

o débito. Reforça-se ainda que o pagamento de faturas não é compatível 

com a fraude, justamente porque o fraudador ou o estelionatário contrata 

para não pagar cujo nome do consumidor é inscrito no cadastro de 

inadimplentes. No caso em análise, houve pagamento de faturas de 

consumo de serviços disponibilizados na linha telefônica do reclamante, o 

que pode ser verificado pelos documentos que instruem a contestação da 

reclama, o que afasta a hipótese de fraude. Por outro lado, a notificação 

prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade da reclamada, mas 

dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua falta, por si só, 

não dá direito ao recebimento de indenização por danos morais. Com 

efeito, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

87,53 (oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por 

outro lado, também há de ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil e CONDENO o reclamante ao pagamento de multa 

(diante do dever de comportamento ético das partes), equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na reclamação cível proposta por ENILDO FERREIRA DE 

ALMEIDA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.S.) em desfavor de 

ENILDO FERREIRA DE ALMEIDA, e CONDENO o reclamante ao pagamento 

da quantia de R$ 87,53 (oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) à 

parte requerida, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, CONDENO o reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase processual, não 

significa isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé aqui 

fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de novembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002918-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CORDEIRO VALDIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da 

Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005108-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005108-79.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA MADALENA PINHEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. São 

cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro 

material (art. 1.022 do CPC). Em que pese os argumentos da embargante 

de que reside no imóvel de propriedade da empresa BRF, verifica-se que o 

contrato de locação coligido aos autos (Id. 11670391) traz como finalidade 

a cessão do imóvel para moradia do trabalhador com vínculo de trabalho 

com a referida empresa. Além disso, o contrato traz a informação de que 

“o Locatário é casado e permanecerá na residência locada tão somente 

com os membros diretos de sua família e enquanto ambos estiverem 

trabalhando na empresa”. Logo, é possível aferir que embora a 

embargante alegue ser irmã do locatário o contrato não permite moradia de 

pessoas que não tenham vínculos com a empresa proprietária do imóvel. 

Dessa forma, não é possível aferir que de fato a embargante reside na 

mesma propriedade com o seu irmão, sobretudo porque não trouxe aos 

autos nenhuma prova nesse sentido. A mera alegação de que reside no 

mesmo imóvel que o seu irmão não se reveste de certeza a respeito das 

afirmações da embargante, de modo que não prosperam suas alegações. 

Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de 

declaração opostos MARIA MADELA PINHEIRO DA SILVA. Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 14 de novembro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSSARA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros além de extrato de ligações, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 81,46 (oitenta e 

um reais e quarenta e seis centavos),, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001905-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 
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pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de extrato de faturas e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO ARAUJO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 
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jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

faturas e telas de seu sistema interno com registros e informações 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta extrato de 

faturas e telas de seu sistema interno com registros e informações 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 
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DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 131,03 (cento e 

trinta e um reais e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE DOS PRAZERES SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de novembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001197-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO BOTTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001197-93.2016.8.11.0045 Valor da causa: $10,560.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, INCAPACIDADE LABORATIVA 

PERMANENTE, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, RESTABELECIMENTO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: IRENO BOTTEGA POLO 

PASSIVO:INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Fica 

Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) 

do(a) Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do 

processo acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 13/02/2019 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO 

VERDE, 14 de novembro de 2018. Flavia Regiane Gonçalves Rossetto 

Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004776-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADSON ALBINO DE ALMEIDA SANTOS OAB - PR61196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI APARECIDO LOBATO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004776-78.2018.8.11.0045 Valor da causa: $23,681.43 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE POUPANCA E CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO 

Endereço: AVENIDA PEDRO TAQUES, - DE 381/382 A 1131/1132, ZONA 

07, MARINGÁ - PR - CEP: 87030-000 POLO PASSIVO: Nome: VANDERLEI 

APARECIDO LOBATO Endereço: RUA CUIABÁ, 301, INDUSTRIAL, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 14 de novembro de 2018. Flavia Regiane Gonçalves 

Rossetto Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNETH DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004716-08.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Endereço: RUA COMANDANTE COSTA, 727, - ATÉ 

919/920, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-400 POLO 

PASSIVO: Nome: KENNETH DE SOUZA LOPES Endereço: Rua AA, 4410-S, 

Qd. 58 Lt. 23, Loteamento Ven., LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de novembro de 

2018. Flavia Regiane Gonçalves Rossetto Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118733 Nr: 8794-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Houve juntada as pp. 69/71 de um contrato n. 391179544, que a requerida 

alega ter realizado com a parte autora, contudo nota-se pela negativação 

existente no SERASA de p. 18, que o contrato discutido nos autos tem 

número diverso, ou seja, F00010109629786, sendo o valor do débito na 

quantia de R$ 44,70, assim determino a intimação da requerida para 

esclareça o fato, juntando o contrato objeto da lide, no prazo de 15(quinze 

) dias.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102091 Nr: 22526-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO 

FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, KELI DIANA WEBER VERARDI 

- OAB:15985/B, MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no autos em apenso (Cód. 93273)

Intimem-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14525 Nr: 426-21.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCISIO DE CARLI, GILMAR VILETTI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI, TÂNIA TEREZINHA LONDERO, IVANETE 

GRANDI ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÍVIAN SOUZA DUTRA 

TSCHOPE - OAB:PA/14.524, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260/MT

 Vistos.

Cumpra-se o despacho retro.

Ás providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 474-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 "[...] In casu, extrai-se dos autos que inscritos os débitos 07.03.2014 

(p.10), a citação da parte executada ocorreu em 29.12.2014, conforme 

documento encartado à p. 24-verso.Desta feita, considerando-se que a 

alienação do imóvel registrado na matrícula 31.341 – CRI de Lucas do Rio 

Verde/MT ocorreu em 15.12.2015 (p. 67), constata-se que se deu em data 

posterior à citação da parte executada (p. 24-verso) acerca da dívida em 

execução, o que a princípio, pressupõe indícios de fraude à 

execução.Lado outro, o art. 185, parágrafo único, do CTN estabelece:“Art. 

185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, 

ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda 

Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de 

terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total 

pagamento da dívida inscrita.”(destaquei)Isso posto, necessário que seja 

primeiramente averiguado acerca da existência de outros bens capazes 

de garantir o pagamento da dívida inscrita, antes da decretação da fraude 

à execução.No que tange ao pedido de intimação dos adquirentes do 

imóvel, tal medida somente se fará pertinente em caso de decretação da 

fraude à execução, motivo pelo qual, por ora, indefiro o pedido.Assim 

sendo, defiro parcialmente o pedido do exequente (pp. 53/55) e determino:I 

- Intime-se a parte executada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens à garantia da dívida exequenda, sob pena de decretação de 

fraude à execução.II – Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95204 Nr: 2066-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE SALVI SCHANTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE ÁVILA - OAB:MAT. 

1903329*-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:MT/7389

 VISTO.

Recursos de Apelação interpostos às pp. 42/46 e 50/54 (art. 1010 do 

CPC).

A requerente/apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto 

pelo INSS às pp. 55/57.

Assim, intime-se o INSS para apresentar contrarrazões da apelação 

interposta às pp. 50/54, no prazo legal (art. 1010, § 1º, do CPC).

 Com a juntada ou decorrido o prazo in albis, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que promova o 

juízo de admissibilidade e apreciação do recurso interposto (art. 1010, § 

3º, do CPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 99721 Nr: 5730-83.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D R BAZANA PRESTADORA DE SERVIÇOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Assim, entendemos que o devedor fiscal somente poderá ter contra 

si declarada a fraude à execução fiscal caso aliene seu patrimônio após 

ter ciência inequívoca da existência de regular inscrição em dívida ativa, 

devendo, portanto, haver uma comunicação formal acerca da inscrição 

(ALEXANDRE, 2007, p. 456).In casu, extrai-se dos autos que inscritos os 

débitos 07.03.2014 (p.10), a citação da parte executada ocorreu em 

29.12.2014, conforme documento encartado à p. 24-verso.Desta feita, 

considerando-se que a alienação do imóvel registrado na matrícula 31.341 

– CRI de Lucas do Rio Verde/MT ocorreu em 15.12.2015 (p. 67), 

constata-se que se deu em data posterior à citação da parte executada 

(p. 24-verso) acerca da dívida em execução, o que a princípio, pressupõe 

indícios de fraude à execução.Lado outro, o art. 185, parágrafo único, do 

CTN estabelece:“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou 

oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em 

débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente 

inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 

aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou 

rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.”(destaquei)Isso 

posto, necessário que seja primeiramente averiguado acerca da 

existência de outros bens capazes de garantir o pagamento da dívida 

inscrita, antes da decretação da fraude à execução.No que tange ao 

pedido de intimação dos adquirentes do imóvel, tal medida somente se fará 

pertinente em caso de decretação da fraude à execução, motivo pelo qual, 

por ora, indefiro o pedido.Assim sendo, defiro parcialmente o pedido do 

exequente (pp. 53/55) e determino:I - Intime-se a parte executada, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens à garantia da dívida 

exequenda, sob pena de decretação de fraude à execução.II – Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110772 Nr: 4310-09.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS LIMA DE CARVALHO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA, V 

DALSOQUIO E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18.159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:OAB/MT 17.739, VINÍCIUS 

PULIDO GUADANHIN - OAB:MT/11.006-B

 "[...] Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o 

feito, remetendo-o à fase instrutória.Fixo como ponto controvertido da lide: 

a responsabilidade civil dos requeridos em relação ao acidente ocorrido 

em 16.04.2015, conforme relato registado no Boletim de Ocorrência n° 

2015.112769 (pp. 19/21).Defiro o pedido de produção de prova por meio 

do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.Desde já, 

designo audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2019, às 

14h00.As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, CPC).Consigne-se que caberá ao advogado 

de cada parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC.Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC).Intimem-se pessoalmente as partes, as testemunhas 

eventualmente arroladas pela Defensoria Pública, por meio de oficial de 

justiça, bem como os advogados das partes via DJE.Ciência à Defensoria 

Publica, por meio de carga dos autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113532 Nr: 5813-65.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SODRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para apenas DECLARAR INEXISTENTE OS 

DÉBITO no valor de R$ 200,96 (duzentos reais e noventa e seis 

centavos), referente ao contrato n.º 243851742000053 registrado em 

nome da autora no cadastro de inadimplentes, conforme extrato 

SERASA/SPC (pp. 29/30), confirmando a liminar concedida (p. 31 e verso). 

Oficie-se ao Serasa.Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, 

CPC), condeno a autora na proporção de 50% (cinquenta por cento) e 

parte requerida no restante de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento 

das custas e despesas processuais.Condeno ainda a requerente, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a 

Requerida no pagamento de honorários devidos ao advogado da autora, 

arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, 

CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do 

CPC).Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento referente às custas 

e honorários pela autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97728 Nr: 4125-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de p. 55, considerando que a presente demanda já foi 

sentenciada, transitando em julgado a decisão, além do que a parte não 

justifica o motivo pelo qual postula pelo arquivamento provisório do feito, 

sendo que nenhuma medida resta pendente de execução nos presentes 

autos e não houve pedido para cumprimento de sentença até a presente 

data.

Posto isto, determino o arquivamento definitivo do feito.

Intime-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 17183 Nr: 2261-44.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI E SAVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de pp. 96/97, para que seja cumprido o mandado de 

constatação, independentemente de recolhimento da diligência, salvo, 

comprovado o exaurimento da verba indenizatória instituída pela Lei 

Estadual n. 10.138/2014, pelo Oficial de Justiça responsável pelo 
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cumprimento do respectivo mandado.

Sobre a matéria, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução n. 153, 

que determina o seguinte:

Resolução nº 153, de 06 de julho de 2012:

Art. 2º Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas 

orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de 

justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda 

Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita.

No mesmo sentido se posicionou a CNGC/MT (4ª edição, 2016):

Art. 649 [...]

§ 7º A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014, 

destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos 

nos processos que envolvem a Fazenda Pública.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112115 Nr: 4987-39.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Considerando a certidão de p. 51, ordeno a renove-se da citação da 

requerida:

Designo audiência de Conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019 às 

17h00h, a ser realizada no CEJUSC.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Defiro a gratuidade de justiça. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA.

Intimem-se as partes e seus procuradores. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001184-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAURENI RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR ALVES MENDONÇA (RÉU)

 

CERTIDÃO: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO E DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL, do inteiro teor do Despacho proferido (Id 16384324), que 

REVOGOU A LIMINAR DEFERIDA na Decisão tombada sob o Id 15688557 

dos autos. Obs.: seguem vinculadas à presente os eventos de Id 

15658557, Id 16384324, e demais peças eventualmente necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102177 Nr: 3558-12.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença em alimentos ajuizada por ALINE 

PEREIRA DOS SANTOS, representada por sua genitora Sra. Elaine Pereira 

dos Santos, em face de GILMAR MOSER, todos qualificados no encarte 

processual.

 Realizados vários atos processuais, foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo as partes a 

homologação (fl. 71), bem como a suspensão do processo até o 

adimplemento integral e, ainda, a lavratura de alvará de soltura, devido ao 

cumprimento do mandado de prisão à fl. 64.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC, devendo os autos ser remetido ao arquivo provisório até a 

data do cumprimento da obrigação ou, eventualmente, comunicada o seu 

descumprimento.

 2 – Diante do acordo referendado pela Defensoria Pública, EXPEÇA-SE 

alvará de soltura em nome do devedor GILMAR MOSER, salvo se por outro 

motivo não estiver recluso.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98411 Nr: 1313-28.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Agostinho Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyran Vieira Guimarães, Rodrigo Oliveira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de intimação expedido nos autos, 

cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça 

deste Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu 

recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83064 Nr: 2994-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VELOSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código n.° 83064

Vistos.

Haja vista a certidão de ref. 76, dê-se vistas ao Ministério Público para 

ratificar ou retificar a manifestação retro, pelo prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 13 de novembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000516-33.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 

___ Dias PROCESSO n. 1000516-33.2018.8.11.0020 Valor da causa: 

$1,597.96 ESPÉCIE: [FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO, PIS - IMPORTAÇÃO]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

HERDEIRO(S): Nome: ROSA RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA DOM 

AQUINO CORREA, 900, BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 INVENTARIADO(A): FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) 

herdeiro(s) e eventuais interessados, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição 

inicial segue abaixo, bem como para , querendo, manifestar-se no prazo 

de 15(quinze) dias. conforme determina o artigo 721 do CPC. RESUMO DA 

INICIAL: ROSA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, convivente, aposentada, 

portadora do RG nº 913.043 SSP/PR, inscrita no CPF nº 535.987.681-68, 

residente e domiciliada na Rua Dom Aquino Correa, nº 900, Bairro 

Boiadeiro, Alto Araguaia-MT Vem requerer a esse Juízo ALVARA 

jUDICIAL, para fins sacar junto a Caixa Econômica Federal referente a 

valores em nome do de cujos, única importância a ser recebida pelos 

herdeiros encontra-se em sua conta na Caixa Econômica Federal, e, 

segundo a autora, é no valor aproximado de R$ 1.597,96 (mil quinhentos e 

noventa e sete reais e noventa e seis centavos), sendo, a quantia de R$ 

1.409,00 (mil quatrocentos e nove reais) referente ao FGTS, e os valores 

R$ 109,06 (cento e nove reais e seis centavos) e R$ 79,90 (setenta e 

nove reais e noventa centavos) referentes ao PIS/PASEP. Assim requer A 

TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para que seja expedido o competente 

Alvará Judicial em favor da Requerente para levantamento ou saque do 

saldo de valores em nome do de cujus LIVERCINO DE SOUZA a título de 

benefícios pendentes junto a Caixa Econômica Federal. DESPACHO/ 

DECISÃO:Vistos. Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que pretende a 

Requerente Rosa Rodrigues da Silva, a autorização para levantar 

eventuais quantias existentes na conta bancária em nome de seu 

Companheiro falecido – Livercino de Souza, aduzindo que o de cujus não 

deixou outros bens a inventariar, porém deixou 08 (oito) filhos, sendo 02 

(dois) com a mesma. Ante as razões apresentadas, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a Requerente, ressalvada a possibilidade 

de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Entendo que os 

Interessados deverão manifestar sobre o pedido de autorização para 

liberação de eventuais quantias. Nesta quadra, é pertinente a lição: 

“Quando existirem vários outros interessados relacionados ao interesse 

privado a ser protegido, isto é, pessoas que poderiam compor a parte 

adversa ao requerente, esses hão de ser comunicados, sob pena de 

nulidade da decisão que deferir o pedido, segundo o art. 1.105 do CPC. 

(grifei) – Carlos Mendonça – O Essencial Sobre Alvará Judicial – Ed. 

Servanda. – p-112. Portanto, citem-se eventuais interessados (herdeiros), 

via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, bem como o Ministério Público, 

aduzindo que o prazo para responder o presente pedido é de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o artigo 721 do CPC. Oficie-se à Agência da 

Caixa Econômica Federal, solicitando que informe, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sobre a existência da conta bancária ou saldo de PIS/PASEP e/ou 

FGTS em nome do de cujus Livercino de Souza e eventuais saldos por 

ventura existentes na citada conta corrente/poupança. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADEMAR SOUZA DE 

OLIVEIRA, digitei. Alto Araguaia - MT , 12 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000594-27.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

ANDREIA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

NELMA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

NORIVALDA FERNANDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

SELMA FERNANDES CABRAL (REQUERENTE)

ARIOVALDO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias null PROCESSO n. 1000594-27.2018.8.11.0020 Valor da causa: 

$3,117.00 ESPÉCIE: [PIS - IMPORTAÇÃO]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 

6858/80 (74) HERDEIRO(S): Nome: PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA 

Endereço: Rua Guilherme Gonçalves Berigo, 191, Gabiroba, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: ANTONIO FERREIRA NETO 

Endereço: Rua Ascidino Carrijo Santos, s/n, Qd. 03, Lt. 29, Vila Esperança, 

STA RITA ARAGUAIA - GO - CEP: 75840-000 Nome: ARIOVALDO 

FERNANDES DA SILVA Endereço: TRAVESSA DOM ORLANDO CHAVES, 

514, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-535 Nome: SELMA FERNANDES CABRAL Endereço: Rua Nenê 

Ferreira, 63, Qd. 04, Lt. 0, setor central, STA RITA ARAGUAIA - GO - CEP: 

75840-000 Nome: NELMA FERNANDES DA SILVA Endereço: Rua 

Guilherme Gonçalves Berigo, 191, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 Nome: NILTON PAULO FERNANDES DA SILVA Endereço: Rua 

Guilherme Gonçalves Berigo, 191, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 Nome: NORIVALDA FERNANDES OLIVEIRA Endereço: Rua Dom 

Jose Selva, 203, Vila do Bonito, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 

Nome: ANDREIA FERNANDES DA SILVA Endereço: Rua Guilherme 

Gonçalves Berigo, 191, 191, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 Nome: ZENILDO FERNANDES DA SILVA Endereço: Rua 

Guilherme Gonçalves Berigo, 191, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 INVENTARIADO(A): FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO dos 

herdeiros dos ausentes, interessados, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo resumo da petição 

inicial segue abaixo, para responder o presente pedido no prazo de 

15(quinze) dias, conforme determina o artigo 721 do CPC. conforme 
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documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: PAULO SERGIO 

FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, soldador industrial, portador do 

RG nº918651 SSP/MT e inscrito no CPF sobe o nº 550.186.451-72, 

residente e domiciliado na Rua Guilherme Gonçalves Berigo, 191, bairro 

Gabiroba, na cidade e comarca de Alto Araguaia, estado de Mato Grosso 

e outros, vem em Juízo requerer ALVARÁ JUDICIAL, para os fins de 

recebimento de levantar, sacar, junto à Caixa Econômica Federal, agência 

de Alto Araguaia/MT, o saldo total da conta PIS nº 12043705891, 

pertencendo a falecida, senhora ANA MARIA FERNANDES DA SILVA, que 

era portadora da CTPS nº 90346 série 00002-60GO, filha de Dorcelino 

Fernandes da Cunha e Sebastiana Severino da Silva e do saldo total da 

conta PIS nº 107755892, pertencendo ao falecido, senhor MANOEL 

FERREIRA DA SILVA, que era portador da CTPS nº 86686 série 459MT, 

filho de Antônio Ferreira da Silva e Maria Pereira de Souza. DESPACHO/ 

DECISÃO: Autos n.° 1000594-27.2018 Vistos. Trata-se de pedido de 

Alvará Judicial em que pretende os Requerentes, a autorização para 

levantar eventuais quantias existentes na conta bancária em nome de 

seus Genitores falecidos – Manoel Ferreira da Silva e Ana Maria 

Fernandes da Silva, aduzindo que os de cujus não deixaram outros bens a 

inventariar. Ante as razões apresentadas, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a Requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Entendo que os 

Interessados deverão manifestar sobre o pedido de autorização para 

liberação de eventuais quantias. Nesta quadra, é pertinente a lição: 

“Quando existirem vários outros interessados relacionados ao interesse 

privado a ser protegido, isto é, pessoas que poderiam compor a parte 

adversa ao requerente, esses hão de ser comunicados, sob pena de 

nulidade da decisão que deferir o pedido, segundo o art. 1.105 do CPC. 

(grifei) – Carlos Mendonça – O Essencial Sobre Alvará Judicial – Ed. 

Servanda. – p-112. Portanto, citem-se eventuais interessados (herdeiros), 

via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, bem como o Ministério Público, 

aduzindo que o prazo para responder o presente pedido é de 15 (quinze) 

dias, conforme determina o artigo 721 do CPC. Oficie-se à Agência da 

Caixa Econômica Federal, solicitando que informe, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sobre a existência da conta bancária ou saldo de PIS/PASEP e/ou 

FGTS em nome dos de cujus Manoel Ferreira da Silva e Ana Maria 

Fernandes da Silva e eventuais saldos por ventura existentes na citada 

conta corrente/poupança. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia - MT, 25 de outubro de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADEMAR SOUZA DE 

OLIVEIRA, digitei. Alto Araguaia - MT, 13 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000506-86.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA CORDEIRO (REQUERENTE)

WELLINGTON RODRIGO CORDEIRO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA FLORIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY PEREIRA DE SOUZA OAB - MT2964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Aparecido Cordeiro (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 1000506-86.2018.8.11.0020 

Valor da causa: $4,085.00 ESPÉCIE: [Ato / Negócio Jurídico]->ALVARÁ 

JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA FLORIANO 

CORDEIRO Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 120, casa, Gabiroba, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: WELLINGTON RODRIGO 

CORDEIRO Endereço: casa, Quadra 26 lote 08, central, MINEIROS - GO - 

CEP: 75830-000 Nome: FABIANA CRISTINA CORDEIRO Endereço: Rua 

Zeca Ferreira, 357, casa, central, STA RITA ARAGUAIA - GO - CEP: 

75840-000 POLO PASSIVO: Nome: Antônio Aparecido Cordeiro Endereço: 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 120, casa, Gabiroba, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS, da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL 

- Maria Aparecida Floriano Cordeiro, Wellington Rodrigo Cordeiro e Fabiana 

Cristina Cordeiro, ingressaram com pedido de Alvará Judicial requerendo a 

expedição de alvará para levantamento do numerário especifico do PIS 

junto à Caixa Econômica Federal deixado pelo pelo seu falecido esposo, 

que será dividido em quotas-partes iguais entre os herdeiros, após extrair 

50% para o cônjuge supérstite,ora requerente. Despacho/Decisão: Vistos. 

1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, que segue procedimento especial do art. 719ss do CPC/2015. 

2. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes 

do CPC/2015 e, ainda, com fulcro na Lei 1.060/50, caso haja ventilado 

pedido com os requisitos exigidos. 3. Conforme regra do art. 721 do 

CPC/2015, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC/2015), 

publicável uma única vez no DJE, CITEM-SE os possíveis interessados 

para fins e prazo do art. 721ss do mesmo Código Instrumental Civil. 4. 

Transcorrido o prazo, vistas ao MPE, nos termos do artigo 178 c/c artigo 

721ss, ambos do CPC/2015. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JANDIRA DE BRITO LIMA E 

SILVA, digitei. Alto Araguaia , 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA 

SIMOES, FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Vistos. 1. Primeiramente, 

considerando o teor da certidão de oficial de justiça retro, SUSPENDO a 

ordem liminar proferida. 2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o 

recurso de embargos de declaração interposto. 3. Em homenagem ao 

contraditório e à ampla defesa, e diante do efeito modificativo que eventual 

acolhimento dos presentes embargos pode causar, vista à parte 

embargada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com escopo de colher as 

contrarrazões recursais (artigo 1.023, §2º, do CPC/2015). 4. Sem prejuízo, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da certidão de oficial 

de justiça retro, também no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Findado os prazos 

encimados, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, 

conforme Provimento 011/2011/CGJ. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-74.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000662-74.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: GISELLI ROSA LEITE 

RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 2ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, observado na 

espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, 

COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da 

CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-74.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000662-74.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: $144,775.88 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AVENIDA 

DOM BOSCO, 693, BANCO DO BRASIL, CENTRO, TORIXORÉU - MT - CEP: 

78695-000 POLO PASSIVO: Nome: GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES 

Endereço: RUA SIMIÃO MARTINS TEIXEIRA, S/N, CASA, CENTRO, PONTE 

BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 3,00/KM (três reais por 

quilômetro rodado) por ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por 

depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia-MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-53.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENIZE GUIMARAES SANTOS MARQUES OAB - GO23601 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA VALE DO RIO VERDE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1000644-53.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ALVES DE SOUSA Endereço: 4, 121, 

CENTRO, BOM JESUS DE GOIÁS - GO - CEP: 75570-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VALMIR APARECIDO RODRIGUES Endereço: AMADOR BUENO, 

508, CENTRO, TRÊS FRONTEIRAS - SP - CEP: 15770-000 Nome: 

DISTRIBUIDORA VALE DO RIO VERDE LTDA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, no prazo de 

05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 3,00/KM (três reais por quilômetro rodado) por ato, 

devendo contatar a Central de Mandados da Comarca, via telefone 

66-3481-1244, a fim de colher a quantidade de quilômetros a serem 

percorridos, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 
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"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia-MT, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15460 Nr: 1726-93.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA PINTO DE ARAUJO, WILLIAM SANTOS 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 25 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100447 Nr: 4159-16.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ALVES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...8. Notadamente acerca do pedido de tutela antecipada reputo 

necessário o seu indeferimento, mormente em decorrência da ausência de 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

nos termos do artigo 300 do CPC/2015.9. Nesse ínterim, reputo existir 

dúvidas acerca da probabilidade do direito, precipuamente em decorrência 

do fato de que as alegações da parte autora dependerão de dilação 

probatória, que demonstrem a efetiva ilegalidade do ato administrativo.10. 

Quanto ao requisito do perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo, previsto no artigo 300 do CPC/ 2015, este também não se faz 

presente, vez que os descontos supostamente indevidos foram realizados 

no ano de 2010, ao passo que o requerente ingressou com a presente 

ação no dia 02/09/2016, não demonstrando a urgência a que se destina a 

tutela a ser concedida nesta fase processual.11. Por conseguinte, em 

juízo de cognição sumária, INDEFIRO a tutela de urgência, por não restar 

demonstrado, a princípio, o periculum in mora.12. Por força de lei e sendo 

o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais conforme Leis Orgânicas de regência.13. Sendo o 

caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciária com a correta 

identificação dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

13 de novembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-53.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

DISTRIBUIDORA VALE DO RIO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000644-53.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: CARLOS ALVES DE SOUSA REQUERIDO: VALMIR 

APARECIDO RODRIGUES, DISTRIBUIDORA VALE DO RIO VERDE LTDA 

Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RIO VERDE/GO, observado na espécie os dizeres do artigo 

260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos 

legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição 

e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, 

conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

gestor(a) judiciário(a) com a correta identificação dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000664-44.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DERALDO ARAUJO DAS VIRGENS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BATISTA LUCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000664-44.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DERALDO ARAUJO DAS 

VIRGENS REQUERIDO: ALEXANDRE BATISTA LUCIO Vistos. 1. Trata-se 

de epístola proveniente do Juízo do JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

MINEIROS/GO, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes 

do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o 

imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, 

devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas 

sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente 

gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, 

COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da 

CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000241-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S O S CRIANCA (IMPETRADO)

DIRETORA DA ESCOLA S.O.S CRIANÇA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

G. S. J. (REPRESENTADO)

M. S. J. (REPRESENTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} ': 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000241-23.2018.8.11.0008 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR]

->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: SANDRA MARIA 

DE SOUZA Endereço: AVENIDA FILINTO MULLER, 414, CASA, 

MARACANA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: S O S CRIANCA Endereço: Rua Martinho Lino da Silva, 359, escola, 

Jardim 13 de Maio, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: 

DIRETORA DA ESCOLA S.O.S CRIANÇA Endereço: RUA MARTINHO LINO 

DA SILVA, 359, ESCOLA S.O.S CRIANÇA, JARDIM 13 DE MAIO, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: O presente expediente 

tem por finalidade intimação do representante o Ministério Público Estadual 

para, manifestar -se no prazo de 10 (dez) dias, .Vistos.Transcorrido in 

albis o prazo para prestação e informações por parte do impetrado, 

conforme certidão de evento nº 15214426, colha-se parecer ministerial, no 

prazo de 10 (dez) dias e, na sequência, venha-me o feito concluso para 

prolação de sentença.Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Barra do Bugres , 14 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Girley Cãndida Ferreira Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001191-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ABDUR RAHMAN SUJON 01273790960 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAMILDO DUNGA LIRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (IMPETRADO)

JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE (AUTORIDADE COATORA)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação.. . O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Girley Candida Ferreira -Gestora Judiciária a. 

Mat;3138

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 123-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144553 Nr: 7605-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINALIA ALMEIDA LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.mesmo antes da proposição da Ação já era entendimento 

consolidado nos Tribunais Superiores a falta de interesse de agir da parte 

Requerente, em Ação cautelar e exibição de documentos, quando não 

demonstrado o prévio requerimento na via administrativa, mostra-se 

pertinente desprover o recurso e manter a decisão monocrática prolatada 

(AgR 61125/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017)(TJ-MT - AGR: 00611259320178110000 61125/2017, Relator: 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

24/07/2017).Assim, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 

(quinze) dias emende a inicial, juntando comprovante de indeferimento 

administrativo de exibição de documento, conforme jurisprudência 

assentada do TJMT e orientação do STJ, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).CUMPRA-SE, expeça-se o 
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necessário. Barra do Bugres – (MT), 07 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43008 Nr: 3016-43.2009.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703/MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A doutrina entende ser plenamente possível a conversão do inventário em 

arrolamento sumário, desde que haja interesse dos herdeiros e estejam 

atendidos os demais requisitos legais.

Desta forma, INTIMEM-SE os autores para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, se há interesse na conversão, oportunidade em que 

deverá apresentar plano de partilha dos bens e sua avaliação, para 

posterior homologação de plano – art. 664 do CPC.

O artigo 665 do CPC relata que se conduzirá o inventário na forma de 

arrolamento, mesmo havendo interessado incapaz, desde que 

preenchidos os requisitos legais e que todas as partes, inclusive o 

Ministério Público, estejam de acordo.

Havendo interesse por parte dos autores e, apresentado o plano de 

partilha, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos, para posterior homologação de plano – art. 664 do CPC.

Fica ainda, o autor INTIMADO para juntar procuração referente aos demais 

herdeiros.

Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144772 Nr: 7727-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJDS, MARIA APARECIDA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

FACULTO ao procurador da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, firme a exordial, regularizando a situação processual, sob 

pena de ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando 

o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

 No mesmo prazo concedido, considerando a falha na impressão do 

comprovante de indeferimento administrativo do benefício pleiteado (fl.14), 

determino à parte autora acostar aos autos cópia legível do referido 

documento.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 08 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144771 Nr: 7726-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço. Constata-se ainda que o 

procurador da autora não firmou a exordial.

Assim, FACULTO ao procurador da parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, firmar a exordial, regularizando a situação processual, sob pena de 

ser considerado ato inexistente e, por consequência, acarretando o 

indeferimento da inicial (art. 321, do CPC).

 No mesmo prazo concedido deverá a autora acostar a inicial cópia do 

comprovante de residência emitido dentro do prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à propositura da ação, em nome da própria parte autora. Em 

caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

INTIME-SE, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único, art. 321, 

Código de Processo Civil).

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 08 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144778 Nr: 7731-16.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO AMORIM FILHO, REGILANDIA RODRIGUES DA 

SILVA, TRDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC).

 Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC).

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os 

autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, firmem a exordial do 

acordo em conjunto com o advogado subscritor da petição inicial, 

adequando ao requisito do artigo 731 do Código de Processo Civil - uma 

vez que se trata de divórcio consensual, sob pena de indeferimento 

(parágrafo único do art. 321 do CPC).

 No mesmo prazo, determino a parte autora que promova a juntada nos 

autos de cópia legível do Contrato de União Estável (fls. 14/15).

Com a emenda da inicial, sem necessidade de nova conclusão, VISTAS ao 

Ministério Público para manifestação.

Não havendo emenda da inicial no prazo assinalado, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 08 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88830 Nr: 4567-19.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SANTOS BRUNO, LUCILENE DOS SANTOS 

BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735, MARIA CECILIA FEDERICI DE A. BARROS - OAB:15710

 Vistos etc.

 Constato que houve erro na digitação, sendo que deveria constar na 

sentença de folhas 212/217, a condenação do requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários, sendo que constou condeno o 

embargante.

 Assim sendo, considerando que se trata de erro material, sem nenhum 

prejuízo para a efetividade da medida, por analogia ao inciso I do artigo 

494 do Código de Processo Civil, RETIFICO A INCORREÇÃO, devendo-se 

constar: “Pelo princípio da causalidade, condeno a parte REQUERIDA ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 407 de 998



luz do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, sopesando, de um lado, o tempo de 

tramitação do feito, bem assim o local da prestação do serviço; e, de 

outro, o zelo empregado pelos procuradores da parte requerente”.

 No mais, mantendo a sentença tal qual como lançada.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50440 Nr: 1608-46.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCILIO APRIGIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada, referente 

ao pagamento dos RPV’s (fls.147/148), observando as informações para 

transferência à conta de titularidade da advogada da parte autora, 

informada às folhas 152.

 Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE 

procedendo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144831 Nr: 7760-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIRCE PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 Atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus, DEFIRO 

o benefício da justiça gratuita postulada.

CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, 

oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC).

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 09 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98813 Nr: 974-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da manifestação da Autarquia executada às folhas 143v, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada referente 

ao valor incontroverso, ou seja, R$ 5.811,31.

Após, intime-se o exequente para que se manifeste requerendo o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, dê-se vista à executara para que também se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequencia, faça os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 2014-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LUCIDEVALDO 

SOARES DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 88, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

alegando inexistência de titulo executivo (fls.90/105).

Manifestação do exequente às folhas 117/120.

A impugnação foi acolhida parcialmente e determinou a homologação dos 

cálculos apresentados às folhas107/108.

Às folhas 125/126, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 127/128.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome do advogado.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144846 Nr: 7772-80.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSS, ROSANGELA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos observa-se que o comprovante de residência 

acostado a inicial, de fls. 17, não corresponde com o descrito na peça 

inicial, cumulativamente, não está em nome da parte autora.

 Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.
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Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 09 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126394 Nr: 4403-15.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO nos autos da presente 

ação que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26643 Nr: 12-62.1990.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:MT 6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pelo exame do processado, constato que, às fls. 107/108, constam 

certidões negativas de débitos tributários expedidas pelo Estado de Mato 

Grosso. Constato, de igual sorte, que à fl. 115 a Fazenda Estadual 

reconheceu como quitados os créditos originados da sucessão tratada 

neste feito, manifestando expressamente não se opor à expedição do 

respectivo formal de partilha.

Destarte, CHAMO O FEITO À ORDEM para anular o despacho de fl. 121, 

determinando, ainda, a manutenção da decisão de fl. 113, pelo que 

determino a imediata expedição de formal de partilha, nos moldes 

propostos pelos herdeiros e homologados pelo Juízo. Adotada a 

providência, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias e 

cautelas de praxe.

Em tempo, não menos importante, diligencie a secretaria para localizar as 

fls. 124/125 deste feito, pois não estão nos autos e não há qualquer 

certidão explicando sua ausência, assim como não há decisão 

determinando seu desentranhamento.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125996 Nr: 4188-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECIANE MARIA DA CONCEIÇÃO, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LORRAYNE FARIAS SANTOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 1393-70.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A. SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO 

DE SALES - OAB:5911-B, Mariana F.de Souza Sanches - OAB:10938, 

Tiago Maciel Borges - OAB:20.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46816 Nr: 2982-34.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS MILAGRES FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DOS 

MILAGRES FERREIRA LIMA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 139, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

A executada compareceu às folhas 140v, dizendo concordar com os 

cálculos apresentados pela exequente.

Os cálculos fora homologados às folhas 142/143.

Manifestação do exequente às folhas 117/120.

Às folhas 144/145, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 146/147.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

Determino ainda, a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora, para que fique 

ciente da expedição do respectivo alvará para levantamento dos valores 

em nome do advogado.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86771 Nr: 2569-16.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemilson Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOSEMILSON 

FRANCISCO em face de ITAU SEGUROS S/A, ambos qualificados nos 

autos.

 Recebida a execução às folhas 212, determinou-se a citação do 
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executado para, querendo, opor embargos.

De consequência, compareceu a exequente informando o cumprimento da 

obrigação, juntando o comprovante de pagamento.

O exequente pugnou pelo levantamento dos valores (fls.223).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 1721-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVIO ANACLETO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data da REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 05/10/2015 (fls. 35). Diante do requerimento feito na 

exordial, DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao 

INSS a concessão imediata do benefício previdenciário ao autor. Sendo 

certo que o INSS deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem 

reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Isento o vencido do 

pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. 

Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os 

autos. Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). 

APÓS o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos 

vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, 

§ 3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86284 Nr: 2085-98.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 355-47.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DAS 

GRAÇAS DE ALMEIDA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução às folhas 52, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada às 

folhas 56/57

Concordância apresentada pela exequente às folhas 60.

Cálculos homologados às folhas 63/64.

Às folhas 69, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram satisfeitos 

de acordo com os documentos de folhas 70.

 A parte exequente compareceu pugnando pela expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos 

do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

Espeça-se os alvarás para levantamento dos valores.

Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127401 Nr: 4951-40.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE SARAH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - 

OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 59-84.2000.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor oficial de justiça: C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de dar prosseguimento no 

cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara, em razão da 

área descrita no mandado para penhora e posterior avaliação limitar-se a 

469 hectares e 4.000,00 metros quadrados e a matricula nº 17.081, do 

Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do 

Bugres, refere-se a uma área total de 10.469 hectares e 4.000,00 metros 
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quadrados, sendo, portanto, impossível para este Oficial Avaliador fazer 

um cisão desta área menor dentro de uma área de terras tão vasta, como 

descrito na referida matrícula, indicando divisas e benfeitorias, 

necessitando que esta separação e localização, seja realizada por um 

engenheiro especializado, e somente após esta localização (divisas), será 

possível penhorar e avaliar o imóvel.

O referido é verdade e dou fé.

 Barra do Bugres - MT. 19 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142829 Nr: 6572-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por FLORINDO 

AGROPASTAGEM LTDA em desfavor de SANSAL IND. E COM. DE 

RAÇÕES E NUTRIENTES ANIMAIS LTDA, todos qualificados nos autos.

Às folhas 38/40 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas partes, a 

presente sentença transita em julgado no ato de sua publicação.

 Honorários nos termos do acordo.

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo do Requerido.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141990 Nr: 6127-20.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ONOFRE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIA HELENA DE JESUS, ELI ONOFRE DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação por Obrigação de Fazer proposta por CLARICE 

ONOFRE DE JESUS SILVA em face de CLEIDIA HELENA DE JESUS e ELI 

ONOFRE DE JESUS, todos qualificados nos autos.

 Após a parte autora ser devidamente intimada da decisão de fls. 35, a 

qual determina o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, 

quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

 Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290, do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL sem resolver o mérito (NCPC, 

art. 485,I e X do CPC) e DETERMINO o cancelamento da distribuição do 

presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138024 Nr: 3383-52.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA MALAQUIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária para Manutenção de Benefício de 

Auxílio-Doença c/c Pedido de Antecipação de Tutela, intentada por ELIAS 

MALAQUIAS DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 Intimado o Advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito, o 

mesmo manteve-se inerte fls. 34..

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, que:

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

 É a exata realidade dos autos, posto que a requerente fora devidamente 

intimada, deixando o prazo para dar prosseguimento ao feito transcorrer 

sem adequar corretamente a inicial.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 321, § único, e art. 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

da ação proposta por ELIAS MALAQUIAS DE SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita que defiro neste momento.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38511 Nr: 856-45.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila de Fátima dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Negatória de Paternidade, proposta por GLEIFE WILLIAN 

DOS SANTOS em face de THAMIRES VITÓRIA RONDON DOS SANTOS 

menor representada por sua genitora EVA DA SILVA RONDON.

 Com vista dos autos, a Defensoria Pública compareceu às fls. 50, 

requerendo que a requerente fosse intimada pessoalmente.

 Depreende-se dos autos que não foi possível à localização da exequente, 

para promover o andamento no processo conforme certidão do oficial de 

justiça de fls. 56.

 Vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quanto: (...) III - por não promover 

os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;

 É a exata realidade dos autos, posto que tentada a intimação para dar 
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prosseguimento ao feito, a parte autora não apresentou resposta.

 Assim, cumpridas as formalidades legais, sem a devida manifestação de 

interesse da parte requerente, no sentido de dar prosseguimento ao feito, 

a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo proposto por GLEIFE WILLIAN DOS SANTOS em face 

de THAMIRES VITÓRIA RONDON DOS SANTOS menor representada por 

sua genitora EVA DA SILVA RONDON.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 12 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5335 Nr: 1619-95.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PENEDO DE CARVALHO AUED, 

ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO 

SOBREIRA COIMBRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes a manifestarem em 05 

dias sobre a constatação e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121923 Nr: 1970-38.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé da Impossibilidade da INTIMAÇÃO DO RÉU, tendo em vista a certidao de 

fls.42 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120678 Nr: 1235-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizada por 

APARECIDO LUCIO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87566 Nr: 3345-16.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por NEUZA RODRIGUES 

CHAVES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Execução de sentença e cálculos às folhas 161/168.

Devidamente intimada, a Autarquia requerida apresentou cálculos às fls. 

169/170.

 À fl. 171 compareceu a parte autora concordando com os cálculos da 

executada de fls. 170.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 169/170, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 169/170, para expedição do RPV, sendo R$ 20.287,58 referente 

aos valores atrasados e R$ 2.028,75 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90755 Nr: 1034-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por OSVALDO 

MACHADO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Execução de sentença e cálculos às folhas 107/114.

Devidamente intimada, a Autarquia requerida apresentou cálculos às fls. 

115/116.

 À fl. 117 compareceu a parte autora concordando com os cálculos da 

executada de fls. 115v/116.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 115v/116, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 
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folhas 115v/116, para expedição do RPV, sendo R$ 21.284,63 referente 

aos valores atrasados e R$ 2.067,51 referente aos honorários 

sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 826-34.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE MEIATO MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44260 Nr: 486-32.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 1532-32.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO HONORATO DE ANDRADE COUTO, KLEBER 

ANDRADE COUTO, HENARA ANDRADE COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188, FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA PRONUNCIAR-SE EM 10 (DEZ) DIAS, mediante remessa dos autos, 

nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53646 Nr: 4395-48.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME PEREIRA DE PAULA MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Calmon Carvalho 

Sampaio - OAB:18.488-BA

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora, para apresentar os quesitos do Juizo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92624 Nr: 2603-54.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:18.112-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem em 05 

dias sobre o laudo pericial, bem como para INTIMAR O REQUERIDO, sobre 

a não vinculação dos valores na Conta Unica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46042 Nr: 2210-71.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias sobre a impugnação e documentos de fls. 212/215.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 13 de Novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103922 Nr: 4085-03.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fábio Rodrigues Agra Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOÃO FABIO 

RODRIGUES AGRA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 82, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Intimada às fls. 83/83v a autarquia requerida manteve-se inerte.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 79/81, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 80/81, para expedição do RPV, sendo R$ 68.271,74 referente aos 

valores atrasados e R$ 6.827,17 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.
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 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 13 de Novembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48249 Nr: 77-22.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 28. Posto isto, por tudo que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, e, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da condição de 

segurado especial da genitora falecida.29. Sem custas, por ser a parte 

autora beneficiária da gratuidade da justiça.30. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134567 Nr: 8039-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDCS, JFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição e documentos pp. 20/28, intime o autor na pessoa de 

seu advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144566 Nr: 7617-77.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Havendo prova pré-constituída da paternidade (fl. 12), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária do Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o 

valor deferido.

4. Em mantendo vínculo empregatício, oficie-se a empresa empregadora 

para que seja realizado o desconto da prestação alimentícia em folha de 

pagamento do requerido, no importe de 30% (trinta por cento) da 

remuneração recebida mensalmente.

 5. Considerando a existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

7. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

8. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

10. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

11. Retifique-se a autuação quanto ao tipo da ação.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113868 Nr: 4018-04.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 98.241,90 (noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um 

reais e noventa centavos), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao 

mês e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - 

artigo 397, do Código Civil. 25. Condeno o requerido/embargante ao 

pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante 

disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.26. Decorrido o prazo 

recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte 

vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137564 Nr: 3116-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão tendo como partes 

Administradora de Consórcio Nacional Honda e Ismael Antônio Souza 

Benites (qualificados nos autos).

 Às fls. 70/71-v°, as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão tendo como partes 

Administradora de Consórcio Nacional Honda e Ismael Antônio Souza 

Benites (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. III, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada entre as partes.

Tendo em vista que as partes renunciaram o prazo recursal, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130670 Nr: 6912-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PUBLICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Julgo por sentença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a presente produção antecipada de provas requerida por USINAS 

ITAMARATI S/A em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, declarando findo 

este processo cautelar.

2. Ante a inexistência de lide, não há sucumbência neste processo.

3. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 2459-56.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

EMBRASCOL COM. E SERVIÇOS LTDA, ERONI DALLAZEM, Sompo Seguro 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:34.082, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, 

LEANDRO GOMES DALLAZEM - OAB:23411/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da publicação da sentença retro não constar o nome dos 

patronos dos Denunciados a Lide Dr. Leandro Gomes Dalazem, OAB/MT 

23411-O e Jacó Carlos da Silva Coelho. Sendo assim, publico a Sentença 

de Resolução de Mério/Não Acolhimento de Embargos de Declaração a 

seguir transcrita: "Vistos, 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos 

por Andréia da Silva Moraes, aduzindo, em síntese, omissão na r. 

sentença de fls. 264/266. 2. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relato. Decido 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as 

omissões ou contradições no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça. 3. Quanto 

à pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se 

revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via 

do recurso adequado. 4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, 

mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses 

legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, 

devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançado. 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45001 Nr: 1222-50.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face do julgamento do agravo, intime o autor para que se manifeste 

nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 5303-03.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOSTHENES GOMES PEREIRA - ME, 

DEMOSTHENES GOMES PEREIRA, CREUZA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 60/60-v°, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133671 Nr: 756-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 756-75.2018.811.0008-código133671

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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PARTE REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA DE JESUS

PARTE REQUERIDA: MAICON JESUS DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

MARIA SEBASTIANA DE JESUS requerendo a interdição de MAICON 

JESUS DOS SANTOS (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito 

aplicam-se as disposições de ordem material e processual insculpidas nas 

Leis nºs. 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 

(Código Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 

3º do Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. 

Comina, também, o artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados 

em tóxicos; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A 

capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O 

artigo 1767, do Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a 

curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. 

Considerando, também, que o artigo 84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: 

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

- Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei; e, § 3º - A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível”. 14. Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei 

nº.13.146/2015 que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§2º- A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do interditando”. 15. Também, considerando que o artigo 5º da 

Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A pessoa com deficiência será protegida 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a 

teor do cominado no artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado 

e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de Síndrome de Down com 

Retardo Mental Grave incapacitante mantendo o requerido incapaz de 

realizar atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de 

reger sua auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas 

somente com auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o 

requerido apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. 

Assim, diante das provas produzidas e do não oferecimento de 

impugnação, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. 

Nomeio curador a Sra. MARIA SEBASTIANA DE JESUS (qualificado nos 

autos), sob compromisso, com a lavratura e expedição do respectivo 

termo de curatela, a quem outorgo poderes para, em nome da interditando 

levantar, benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os 

interesses dele perante órgãos públicos ou instituições privadas, 

especialmente em assuntos relacionados à sua saúde física e/ou mental 

(hospitais, ambulatórios, instituições para tratamento em regime 

ambulatorial e/ou de internação etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 

84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e diante da impossibilidade de previsão da 

duração da incapacidade da parte requerida, a curatela permanecerá até 

eventual cessação da incapacidade do interditando. 25. Não havendo 

patrimônio a ser administrado, se faz desnecessária a especialização de 

hipoteca ou a apresentação de caução para o exercício do encargo, 

ficando o curador dispensado da prestação de contas prevista no artigo 

84, § 4º da lei 13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o 

encargo de curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo 

que eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129772 Nr: 6414-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JORGE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 6414-17.2017.811.0008 – código 129772

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAO JORGE DA COSTA

PARTE REQUERIDA: MARIA DIAS DA COSTA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

JOÃO JORGE DA COSTA requerendo a interdição de MARIA DIAS DA 

COSTA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito aplicam-se as 

disposições de ordem material e processual insculpidas nas Leis nºs. 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 (Código 

Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 3º do 

Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. Comina, também, o 
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artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O artigo 1767, do 

Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. Considerando, também, que o artigo 

84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: “A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º - Quando necessário, a 

pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei; e, § 3º - 

A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”. 14. 

Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei nº.13.146/2015 

que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. §2º- A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do interditando”. 15. Também, 

considerando que o artigo 5º da Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A 

pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a teor do cominado no 

artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença que decretar a 

interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de transtorno mental CID 10 F03- 

Demência incapacitante mantendo a requerida incapaz de realizar 

atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de reger sua 

auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas somente com 

auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o requerido 

apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. Assim, 

diante das provas produzidas e do não oferecimento de impugnação, o 

deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. Nomeio curador o 

Sr. JOÃO JORGE DA COSTA (qualificado nos autos), sob compromisso, 

com a lavratura e expedição do respectivo termo de curatela, a quem 

outorgo poderes para, em nome da interditando levantar, benefício 

assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses dele perante 

órgãos públicos ou instituições privadas, especialmente em assuntos 

relacionados à sua saúde física e/ou mental (hospitais, ambulatórios, 

instituições para tratamento em regime ambulatorial e/ou de internação 

etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e 

diante da impossibilidade de previsão da duração da incapacidade da 

parte requerida, a curatela permanecerá até eventual cessação da 

incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a ser 

administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126921 Nr: 4682-98.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIMAR ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Edmilson Parreira Polegati

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos...

1. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por LINDAURA GUEDES DE 

OLIVEIRA requerendo a interdição de ACIMAR ALVES DA CRUZ 

(qualificados nos autos).

2. Na exordial de fls. 05/08v°, a autora é cunhada do requerido, aduzindo 

em síntese, que conforme laudo médico o requerido, se encontra em 

tratamento neurológico, necessitando da ajuda de terceiros para realizar 

as atividades do cotidiano.

 3. Juntou os documentos de fls. 09/15.

4. Recebida a exordial, a requerente foi nomeada provisoriamente como 

curadora especial do requerido (fls. 16 ).

5. Fora acostado laudo pericial (fls.29).

6. O representante Ministério Público manifestou-se (fls. 31/31v°).

7. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por LINDAURA GUEDES DE 

OLIVEIRA requerendo a interdição de ACIMAR ALVES DA CRUZ 

(qualificados nos autos).

9. Ao presente feito aplicam-se as disposições de ordem material e 

processual insculpidas nas Leis nºs. 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); 

nº. 13.105, de 16.03.2015 (Código Processual Civil) e nº. 13.146, de 

06.07.2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 3º do Código Civil:

“São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil os menores de dezesseis anos”.

11. Comina, também, o artigo 4º, do mesmo diploma legal:

“São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I 

- os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios 

habituais, os viciados em tóxicos; III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial”.

12. O artigo 1767, do Código Civil, também disciplina que:

“Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III - os 
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ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os 

pródigos”.

13. Considerando, também, que o artigo 84 da Lei nº. 13.146/2015 comina 

que:

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

- Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei; e, § 3º - A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível”.

14. Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei 

nº.13.146/2015 que:

“A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. §2º- A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do interditando”.

15. Também, considerando que o artigo 5º da Lei nº. 13.146/2015 dispõe 

que:

“A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante.

16. Por fim, a teor do cominado no artigo 755 do Código de Processo Civil:

“Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que 

poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, 

segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará 

as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências.§ 1º A curatela 

deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 

interditando”.

17. Da análise conjugada dos dispositivos legais retro transcritos, 

presentemente, extrai-se a conclusão, primeiro, que no ordenamento 

jurídico pátrio não mais remanesce a incapacidade absoluta, exceto em 

razão do fator idade; porém, segundo, factível ainda o decreto de 

interdição com nomeação de curador para pessoa que necessita de 

permanente amparo, para a prática dos mais elementares atos da vida 

civil, tão somente, restrito a efeitos de natureza patrimonial.

18. Na exordial, destacou a requerente que o interditando é incapaz de 

reger sua pessoa, necessitando assim a presença de um curador.

19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta apreciação e solução de 

modo que o presente processo de nomeação de curador observará os 

preceitos legais retro explicitados que regerão os fatos submetidos a eles.

20. Convém mencionar que a prova carreada aos autos é segura para 

alicerçar o deferimento do pedido inicial.

21. Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é 

conclusivo no sentido de que o Interditando é portador de esquizofrenia 

incapacitante mantendo o requerido incapaz de realizar atividades 

pessoais básicas, bem como o impossibilitando de reger sua autogestão 

sócio econômica, sendo estas ações efetuadas somente com auxílio de 

terceiros. Foi relatado ainda pelo expert, que o requerido apresenta 

circunstancias que reduzem seu discernimento.

22. Assim, diante das provas produzidas e do não oferecimento de 

impugnação, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe.

23. Nomeio curador a Sra. LINDAURA GUEDES DE OLIVEIRA (qualificado 

nos autos), sob compromisso, com a lavratura e expedição do respectivo 

termo de curatela, a quem outorgo poderes para, em nome do interditando 

levantar, benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os 

interesses dele perante órgãos públicos ou instituições privadas, 

especialmente em assuntos relacionados à sua saúde física e/ou mental 

(hospitais, ambulatórios, instituições para tratamento em regime 

ambulatorial e/ou de internação etc.).

24. Atendendo ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e diante 

da impossibilidade de previsão da duração da incapacidade da parte 

requerida, a curatela permanecerá até eventual cessação da 

incapacidade do interditando.

25. Não havendo patrimônio a ser administrado, se faz desnecessária a 

especialização de hipoteca ou a apresentação de caução para o exercício 

do encargo, ficando o curador dispensado da prestação de contas 

prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015.

26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de curador 

representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que eventuais bens 

do Interditando somente serão passíveis de alienação mediante prévia 

autorização judicial.

27. Em observância ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015, e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, publicando-se imediatamente no DJE e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

bem como no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital os nomes do interditando e do curador, a causa 

da curatela e seus limites e, não sendo total a curatela, os atos que o 

interditando poderá praticar autonomamente.

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias.

29. Ciência ao Ministério Público.

30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.

P.I. Cumpra-se

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116233 Nr: 5527-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 5527-67.2016.811.0008 – código116233

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ANDRE DA SILVA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA requerendo a interdição de ANDRE 

DA SILVA FERREIRA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito 

aplicam-se as disposições de ordem material e processual insculpidas nas 

Leis nºs. 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 

(Código Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 

3º do Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. 

Comina, também, o artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados 

em tóxicos; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A 

capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O 

artigo 1767, do Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a 

curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. 

Considerando, também, que o artigo 84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: 

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

- Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei; e, § 3º - A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 
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possível”. 14. Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei 

nº.13.146/2015 que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§2º- A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do interditando”. 15. Também, considerando que o artigo 5º da 

Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A pessoa com deficiência será protegida 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a 

teor do cominado no artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado 

e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de paralisia cerebral incapacitante 

mantendo o requerido incapaz de realizar atividades pessoais básicas, 

bem como o impossibilitando de reger sua auto gestão sócio econômica, 

sendo estas ações efetuadas somente com auxílio de terceiros. Foi 

relatando ainda pelo expert, que o requerido apresenta circunstancias que 

reduzem seu discernimento. 22. Assim, diante das provas produzidas e do 

não oferecimento de impugnação, o deferimento do pedido inicial é medida 

que se impõe. 23. Nomeio curador a Sra. LUCIENE FRANCISQUETTI DA 

SILVA (qualificado nos autos), sob compromisso, com a lavratura e 

expedição do respectivo termo de curatela, a quem outorgo poderes para, 

em nome da interditando levantar, benefício assistencial e/ou 

previdenciário, e representar os interesses dele perante órgãos públicos 

ou instituições privadas, especialmente em assuntos relacionados à sua 

saúde física e/ou mental (hospitais, ambulatórios, instituições para 

tratamento em regime ambulatorial e/ou de internação etc.). 24. Atendendo 

ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e diante da 

impossibilidade de previsão da duração da incapacidade da parte 

requerida, a curatela permanecerá até eventual cessação da 

incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a ser 

administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 4085-42.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133894 Nr: 916-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22583

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)Em face da publicação retro não constar 

o nome do patrono do requerido. Sendo assim, publico a r. sentença de p. 

117, a seguir transcrita: "Diante disso, com fundamento nos artigos 226, § 

6º da Constituição Federal e 40 da Lei nº 6.515/77, Homologo o acordo 

entabulado entre as partes e, decreto o divórcio do casal por Sentença de 

Mérito, nos termos do art. 487, inc. III, aliena “b” do Novo Código de 

Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial. 

Voltará o cônjuge virago a usar o nome de solteira, ou seja, Maíra Moura 

Soares. Isento de custas. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente. Com o cumprimento de todas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139247 Nr: 4057-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da decisão retro intime o executado na pessoa de seu advogado 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

aplicação de multa e honorários advocatícios, no valor de 10% cada, 

conforme estabelece o art. 520, §2º, do Novo CPC, bem como da decisão 

a seguir transcrita: "Vistos. 1. Nos termos do art. 520, do Novo CPC, 

determino a intimação da parte executada para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena aplicação de multa e honorários 

advocatícios, no valor de 10% cada, conforme estabelece o art. 520, §2º, 

do Novo CPC. 2. Também saliento que a execução corre por iniciativa, 

conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 419 de 998



reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 3. Decorrido 

o prazo da intimação, vista ao exequente pelo prazo de 15 dias. 4. Após, 

nova conclusão. 5. Desapensem-se os autos principais nº 

422-85.2011.811.0008 – Cód.48637 para que sejam remetidos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (art. 1.010, § 3º do CPC). 6. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82558 Nr: 4280-90.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LEITE DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face do relatório social retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para se manifestar no prazo legal, após dê-se vista dos auto ao 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 2372-08.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 180, atenda-se na forma requerida.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112773 Nr: 3313-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSON LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/O

 Vistos,

 Ante a manifestação de fls. 114, intime-se o Instituto Requerido para 

manifestar-se quanto a insistência/desistência do recurso interposto às 

fls. 82/91, assim como quanto à (des)concordância com os cálculos 

apresentados às fls. 92/94, no prazo legal.

Em caso de insistência no Recurso interposto, intime-se o recorrido para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, remetam-se 

os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, para regular processamento e julgamento.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88030 Nr: 3800-78.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUCIO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104831 Nr: 4678-32.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER ZANDONADI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 21/21-v°, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85950 Nr: 1754-19.2013.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se pedido de alvará judicial formulado pelo inventariante para 

oferecimento de bem pertencente ao espólio em garantia hipotecária junto 

ao Banco do Brasil S/A – com a finalidade de continuarem as atividades 

profissionais e persistir garantias oriundas de financiamento agrícola.

2. Aduz o inventariante a necessidade de expedição de dois alvarás, o 

primeiro refere-se a 50% (cinquenta por cento) dos bens matriculados sob 

o nº 587, nº 20.912 e nº 23.317 para que sejam dados como garantia ao 

Banco do Brasil S/A; enquanto o segundo alvará, pertence a 50% 

(cinquenta por cento) do bem matriculado sob o nº 18.495, para ser dado 

como garantia ao Banco do Brasil S/A.

3. Juntou documentos de fls. 230/238.

É o relatório. Decido.

4. Registra-se, de início, que o inventário é o processo judicial, de 

jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar 

as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio 

para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens 

deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento 

destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os 

ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.

5. Patente que cabe ao inventariante administrar os bens do espólio, e, ao 

intento de cumprir com regularidade os encargos próprios da 
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inventariança, o que se faz, no caso específico, mediante autorização 

judicial.

6. Sobre a questão, leciona a doutrina especializada:

O Alvará Judicial é um expediente utilizado com muita frequência no direito 

sucessório, tanto nas hipóteses da Lei n. 6.858/1980, que dispensa 

abertura de inventário, quanto nas atribuições do inventariante no 

exercício da inventariança, ao necessitar de autorização judicial para 

prática de atos, como ocorre nas alienações de bens de espólio, 

transações, pagamento de dívidas e despesas para conservação e 

manutenção de bens (art. 992, CPC). (Dimas Messias de Carvalho e Daniel 

de Carvalho, Direito das Sucessões, Inventário e Partilha, 3. Ed. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2011, p. 276).

7. In casu, o pedido de alvará postulado pelo inventariante consubstancia 

na exigência do Banco do Brasil, pois a propriedade registral está em 

nome do inventariado Sebastião e a administração do espólio precisa do 

crédito bancário.

8. Com efeito, a inventariante possui poderes para dar em garantia 

hipotecária os bens do espólio, eis que comprovou anuência dos 

herdeiros à fl. 234 e 237.

9. Não vejo óbice ao acolhimento da pretensão do inventariante posto que 

a transação a ser realizada junto às instituições bancárias auxiliará no 

pagamento de dívidas do espólio e despesas decorrentes das atividades 

agrícolas, não ocasionando prejuízos aos herdeiros.

10 Desta forma, defiro o pedido formulado às fls. 228/229 e determino a 

expedição de dois alvarás judiciais para: a) autorizar que 50% (cinquenta 

por cento) dos imóveis inscritos nas matrículas nº 587, nº 20.912 e nº 

23.317 junto ao CRI de Barra do Bugres-MT, sejam dados em hipoteca em 

garantia a empréstimo solicitado em instituição bancária/financeira; b) 

autorizar que 50% (cinquenta por cento) do imóvel inscrito na matrícula nº 

18.495 junto ao CRI de Barra do Bugres-MT, também seja dado em 

hipoteca em garantia a empréstimo solicitado em instituição 

bancária/financeira.

11. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para prestação de contas, a contar da 

data de retirada do alvará, ocasião em que deverá o inventariante 

comprovar a realização dos empréstimos, as despesas e os respectivos 

pagamentos, sob pena de responsabilidade civil e criminal, abatimento em 

seu quinhão e destituição do cargo de inventariante.

12. Expedidos os alvarás, determino ao inventariante que, em 15 dias, 

acoste aos autos certidão imobiliária atualizada dos respectivos bens, bem 

como as respectivas certidões negativas de débitos fiscais em nome do 

espólio, dado o decurso de prazo já transcorrido desde a manifestação do 

Estado de Mato Groso à fl. 167 e determinação de fl. 219, até hoje não 

atendidas, advertindo-o, desde já, sobre a aplicação do art. 622, inc. II do 

CPC.

13. Por fim, diligencie a Secretaria quanto o decurso do prazo para 

manifestação da Fazenda Pública Municipal citada às fls. 176/177.

14. Cumpridas as determinações, tornem os autos conclusos.

 15. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144563 Nr: 7614-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA LOPES DE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HILARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Quando aos alimentos provisórios, sabe-se que a fixação de verba 

alimentar em favor de ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência 

(art. 1.694 do CC), devendo ser considerado, no caso, que a autora não 

está exercendo atividade laboral, dedicando-se aos cuidados do filho 

Clecio Lopes de Araujo Silva, que, embora maior de idade, apresenta 

incapacidade para alguns atos da vida civil, extraindo-se daí 

verossimilhança à alegada necessidade provisória de receber o auxílio 

material postulado, a fim de que possa manter os cuidados ao filho e, 

posteriormente, colocar-se no mercado de trabalho.

4. Assim, defiro os alimentos provisórios requeridos, fixando-os, tendo em 

vista a comprovação do valor real percebido pelo requerido à fl. 15, em 

30% (trinta por cento) da sua remuneração, devido a partir da citação, a 

ser depositado na conta bancária do Requerente, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, não podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta 

por cento) da remuneração, equivalente a R$ 596,55 (quinhentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Desta feita, intime-se 

a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

número da conta a ser depositado o valor deferido.

4. Considerando o requerido é aposentado pelo RGPS, oficie-se o Instituto 

Nacional da Previdência Social para que seja realizado o desconto da 

prestação alimentícia em folha de pagamento do requerido, no importe de 

30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida mensalmente.

 5. Considerando a existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço 

indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para 

diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, 

estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado 

indicado pela OAB local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o 

valor de 01 (um) URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

7. Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua 

ausência implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da 

Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

8. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

9. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

10. Notifique-se o Ministério Público, para que, querendo, compareça a 

audiência.

11. Retifique-se a autuação quanto ao tipo da ação.

Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144770 Nr: 7725-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO ALVES NASCIMNETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Da detida analise dos autos, observo que a exordial encontra-se sem 

assinatura do patrono, deste modo, intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a devida assinatura, sob pena de 

indeferimento.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144749 Nr: 7715-62.2018.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144746 Nr: 7713-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO MAGALHAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, atendendo aos termos da petição inicial, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar 

pleiteada, e determino que o réu abstenha-se de realizar a cobrança do 

empréstimo, cujo débito é objeto da ação, bem como a exclusão/não 

inclusão do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito até 

ulterior ordem judicial em contrário, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento. 15. Considerando a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, 

observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de Processo 

Civil.16. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.17. Intime-se, a 

parte Reclamante, para que compareça a solenidade apraza. Anotando-se 

que, em não havendo conciliação o prazo para apresentação de 

contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.18. Deverá constar 

no mandado de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).19. 

Intimem-se, expedindo o necessário.20. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144572 Nr: 7623-84.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GONÇALVES GOMES, DANIELLY GONÇALVES 

GOMES, FRANCIELLY GONÇALVES GOMES, MARCIEL GONÇALVES 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL LIMA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98 e seguintes do 

CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pelo necessitado.

3. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe a este 

Juízo, os valores depositados em conta da falecida Antoniel Lima Gomes.

 4. Com as informações nos autos, dê-se vista nos autos ao nobre 

Representante do Ministério Público para manifestar-se no que entender 

de direito.

5. Cumprido todas as determinações supramencionadas, tornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 4797-56.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID MAIKELLI TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Observa-se que intimada para emendar a inicial apontando qual rito de 

execução de alimentos deveria ser seguido nos presentes autos, a 

exequente assim indicou: “pretende a parte autora a execução dos 

alimentos, nos termos do artigo xx do Codigo de Processo Civil.” (fl. 74-v).

Assim, evidente que a parte exequente deixou de esclarecer o que 

significa o tal “artigo xx” do CPC, e, salvo se este Juízo tivesse o dom da 

adivinhação, fez com que a execução de alimentos, nesse estado, não 

seja possível de processamento.

Dessa forma, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144529 Nr: 7592-64.2018.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOZANA DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSTA VIEIRA, LUCIMAR VIEIRA, 

CLEUSA VIEIRA ARANTES, DORIVAL VIEIRA, MARCILENE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, percebe-se às fls. 11 que consta 

como proprietários do imóvel objeto da presente ação o Sr. Mário Paes 
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Vieira, todavia, a parte autora deixou de incluir no polo passivo, consoante 

se infere da peça inaugural. Ademais, anoto que o(a) requerente deixou 

de indicar na exordial o memorial descritivo da área usucapienda (croqui) 

com Anotação de Responsabilidade Técnica.

2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, regularizando o polo passivo desta actio, fazendo 

nele constar os proprietários inseridos no documento de fl. 11, assim 

como junte o memorial descritivo da área usucapienda (croqui) com 

Anotação de Responsabilidade Técnica, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para deliberações.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144250 Nr: 7422-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA BENTO GERVAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

requerida por Banco Pan S/A em face de Marcia Bento Gervazoni, 

(qualificados nos autos) em razão do inadimplemento das obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas nos termos 

do contrato de fls. 43/46.

2. Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento, 

sendo parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a 

partir da data de 11/06/2018, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 10.994,65 (dez mil novecentos e noventa quatro reais e 

sessenta e cinco centavos).

4. A inicial de fls. 05/10, veio instruída com os documentos de fls. 11/53, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 48/49.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1433-52.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671/MT

 Vistos.

Ante a recusa dos bens indicados e a ordem de preferência legal, defiro o 

pedido de penhora on line, nos termos do artigo 185-A, do CTN.

Caso a penhora seja frutífera, lavre-se termo de penhora e intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias.

Se não for encontrado nenhum valor para penhora na conta do devedor, 

intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, 

no prazo de 10 dias.

Promova-se o protesto da CDA na forma do Provimento nº 19/2007/CGJ.

Defiro também os demais pedidos constantes às fls. 174/175.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 5293-85.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES MARIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Omni S.A 

Crédito Financiamento e Investimento em face de Edson Rodrigues Mariano 

de Paula, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 50.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5083 Nr: 1352-26.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Vistos,

 De início, registre-se que embora tenha ocorrido bloqueio de valores em 

contas bancárias de titularidade da parte executada, estando estes 

vinculados ao processo n. 36-41.2000.8.11.0008 – Código 5419 em trâmite 

na Primeira Vara Judicial dessa Comarca, anote-se que não há como este 

Juízo deferir o pedido de levantamento acostado às fls. 148/150, 160/167 

e 172/178, haja vista a inexistência de vínculo do valor bloqueado e o 

processo cujo qual requer levantamento e ainda, impossibilidade de 

cumprimento por meio da Secretaria desta Vara, em caso de deferimento.

 Dessa forma, indefiro o pedido de fls. 148/150, ante a inexistência de 

valores bloqueados nesses autos, conforme já esposado na decisão de 

fls. 47.

 Após, em caso de mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo juízo, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24977 Nr: 1549-34.2006.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA DOMINGUES DE PAULA, THOMPSON 

BARBOSA QUINTANILHA, ALICE QUINTANILHA DOS ANJOS, ALINE 

BARBOSA QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAU TORRES QUINTANILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 277, posto que determino a intimação pessoal da 

Sra. Valdineia Domingos de Paula, inventariante removida, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias entregue os bens do espólio que estão sob sua 

administração (fls. 22/23 – item 3.1.1, 3.1.2. 3.2.1 e 3.3.1), sob pena de 

busca e apreensão/imissão na posse e/ou multa.

 Decorrido o prazo assinalado sem que seja procedida a entrega dos 

bens, certifique-se e expeça-se mandado de busca e apreensão do 

veículo indicado no item 3.2.1 às fls. 23, assim como Mandado de Imissão 

na Posse dos imóveis apontados nos itens 3.1.1, 3.1.2 às fls. 22, nos 

termos do artigo 625 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 1035-37.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:MATR-2251908

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83044 Nr: 4778-89.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA ALMEIDA DE ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115077 Nr: 4795-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BENEDITA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAO NOEL DAS NEVES E 

SILVA - OAB:15703

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85135 Nr: 1111-61.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO DE JESUS BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 3353-90.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE DOS SANTOS MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144615 Nr: 7650-67.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA VERONICA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, 

requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, em face de ANITA 

VERONICA MACIEL, (qualificados nos autos) em razão do inadimplemento 

das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária 

pactuadas nos termos do contrato de fls. 19/20.
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2. Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento nº 

115546764, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 01 (UM) VEÍCULO, MARCA: VW, 

MODELO: GOL 1.0 GIV, ANO: 2013, COR: BRANCA, CHASSI: 

9BWAA05W7EP052194, PLACA: OAX0245.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 16/05/201, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 11.594,66 (onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e seis centavos).

4 A inicial de fls. 05/07, veio instruída com os documentos de fls. 08/25, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 21/23.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144403 Nr: 7515-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaúcio Araújo de Souza - 

OAB:13.599 OAB/MT

 RECEBE A EXORDIAL ACUSATÓRIA ajuizada em desfavor de Nilson 

Martins da Silva e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15 horas, data única 

disponível.Defeso falar em excesso de prazo na formação da culpa 

porque a prisão é datada de 26/09/2018 e a pauta do Juízo do ano em 

curso está preenchida com outros feitos de acusados presos e feitos 

inseridos em metas do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, os feriados e 

pontos facultativos aprazados para o mês de novembro/2018 (dias 01, 02, 

15, 16, 19 e 20 de novembro/2018), acabaram por comprometer a pauta 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143473 Nr: 6988-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAÚJO - 

OAB:13840/MT

 DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 

de fevereiro de 2019 às 13 horas , data única disponível.Defeso falar em 

excesso de prazo na formação da culpa porque a prisão é datada de 

21/09/2018 e a pauta do Juízo do ano em curso está preenchida com 

outros feitos de acusados presos e feitos inseridos em metas do 

Conselho Nacional de Justiça. Aliás, os feriados e pontos facultativos 

aprazados para o mês de novembro/2018 (dias 01, 02, 15, 16, 19 e 20 de 

novembro/2018), acabaram por comprometer a pauta judicial.Demais a 

mais, além de os prazos não serem computados de forma meramente 

aritmética, não se pode olvidar a suspensão que permeia de 

20/dezembro/2018 a 20/janeiro/2019, conforme art. 220 do CPC e 3º do 

CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142279 Nr: 6263-17.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 24.370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 O pedido de substituição de testemunha formulado pela Defesa deve ser 

postulado no Juízo Deprecante. Aguarde-se a realização da audiência 

designada para o dia 27 de novembro de 2018, às 14 horas. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JÚNIOR 

- OAB:12359-MT

 Intimação da defesa para no prazo de 08(oito)dias apresentar razões 

recursais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões no prazo legal. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BERNARDINO MEIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para apresentar as contrarrazões no prazo legal. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-11.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000785-11.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,106.92 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVANILDO DE SOUZA SILVA Endereço: AV. 

BENEDITO COSTA SALLES, 0, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, 851, 14 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 10/12/2018 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 14 de novembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 1258-19.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO DE LIMA FAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DA SILVA - 

OAB:21680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 89110

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que os autos estavam em carga com o requerido na 

data da audiência anteriormente aprazada, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 28 de novembro de 2018, às 17h00min.

2. Intime-se as partes

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3541 Nr: 1075-44.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHERSSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOSÉ ÚRIO, ENIS LIBERA URIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 2273/2298, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93408 Nr: 3837-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n º93408

DECISÃO

Vistos

 1. Trata-se de Ação de Guarda, na qual a parte autora requereu a não 

realização da audiência de conciliação.

2. Considerando o art 344 do CPC:

 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for 

o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

 § 4o A audiência não será realizada:

 I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual;

 3. Indefiro o pedido de fls. 54/56

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 78508 Nr: 4332-52.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 78508

DECISÃO

Vistos,

1. INTIMEM-SE a parte autora, através de seus patronos legalmente 

constituídos, para que se manifeste acerca da petição de fls. 57/58, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, certifique, e voltem os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24187 Nr: 843-85.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHPDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 24187

 DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de dissolução de união estável

 2. Procedam as alterações necessárias.

3. Após, INTIME-SE a requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quite o débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

5. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

7. Oportunamente, DEFIRO o desentranhamento dos documentos 

conforme pleiteado à fl.1.531, devendo ser substituídos por cópias 

devidamente certificadas pela secretaria do juízo.

8. Após, intime-se a peticionante para retirada.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34186 Nr: 953-79.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE CARVALHO 

SINGULANE - OAB:15864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Código nº 34186

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução de Honorários.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Após, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quite o débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

5. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

6. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

7. Oportunamente, DEFIRO o desentranhamento dos documentos 

conforme pleiteado à fl.1.531, devendo ser substituídos por cópias 

devidamente certificadas pela secretaria do juízo.

8. Após, intime-se a peticionante para retirada.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3621 Nr: 1155-08.2000.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA, HAMILTON 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR FRANCISCO BEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 3621

DEPACHO

Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a sentença de fl. 167 extinguiu a presente ação 

indefiro o pedido de fls. 172/173

2. Intime-se o exequente para que apresente os dados bancários para 

crédito dos valores bloqueados às fls. 159/160

3. Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75249 Nr: 2304-14.2015.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO.

Designe-se data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para apresentarem 

alegações finais na forma de memoriais, em 05 dias, sucessivamente.

Em seguida, manifeste-se o Ministério Público Estadual.

Por fim, tendo em vista o teor da certidão retro, informando o 

descumprimento recalcitrante da determinação judicial pelo perito Dr. 

André Luciano de Meira Martins, extraia-se cópia dos autos e remeta-se à 

Autoridade Policial para a apuração de eventual crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79026 Nr: 262-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO RIBEIRO, 

CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - 4ª CIRETRAN - AGÊNCIA DE 

CÁCERES/MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 
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OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCION DE LARA 

SORIANO - OAB:OAB/MT, PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:OAB/MT 5468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Vistos.

Inicialmente, desentranhe-se a petição de f. 118-122 e junte-se nos autos 

correspondentes.

No mais, constata-se que na data de 30/05/2018 fora juntado Embargos de 

Declaração no Sistema Apolo, todavia, tal peça não se faz presente nos 

autos, sendo assim, proceda-se com a respectiva juntada, bem como 

certifique-se o decurso do prazo para as partes manifestarem acerca da 

decisão de f. 109-110.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72790 Nr: 833-60.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da manifestação do Instituto Nacional do Seguro 

Social de f. 220, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do recurso de apelação interposto 

às f. 181-184, consignando as homenagens de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87553 Nr: 431-08.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICE DA GUIA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6.531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87776 Nr: 526-38.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88384 Nr: 870-19.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA BREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89113 Nr: 1260-86.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE SOUZA MENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 2270-68.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70660 Nr: 3719-66.2014.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO.

 Designe-se data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

No mais, como se vê da certidão retro, houve descumprimento imotivado 

de encargo confiado ao perito Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, 

podendo o juiz, nesse caso, aplicar-lhe multa, informando o ocorrido à 

corporação profissional respectiva, nos termos do artigo 468 do Código de 

Processo Civil.

 A lei prevê medidas pecuniárias que compele o perito ao cumprimento do 

seu múnus público. Neste diapasão, o art. 468, § 1º, do Código de 

Processo Civil, permite ao juízo impor multa ao perito que, sem motivo 

legítimo, não cumpre o encargo no prazo assinado, levando-se em 

consideração o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

Ora, o presente feito data do ano de 2014. O perito foi nomeado desde 

dezembro de 2014 (f. 16) e tomou ciência do seu encargo desde o dia 

28/01/2015 (f. 17).

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84108 Nr: 3229-73.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON EMERICK DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63626 Nr: 1638-81.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Diogo Hentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 No mais, como se vê da certidão retro, houve descumprimento imotivado 

de encargo confiado ao perito Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, 

podendo o juiz, nesse caso, aplicar-lhe multa, informando o ocorrido à 

corporação profissional respectiva, nos termos do artigo 468 do Código de 

Processo Civil. A lei prevê medidas pecuniárias que compele o perito ao 

cumprimento do seu múnus público. Neste diapasão, o art. 468, § 1º, do 

Código de Processo Civil, permite ao juízo impor multa ao perito que, sem 

motivo legítimo, não cumpre o encargo no prazo assinado, levando-se em 

consideração o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.Ora, o 

presente feito data do ano de 2013. O perito foi nomeado desde junho de 

2015 (f. 88-89) e tomou ciência do seu encargo desde o dia 24/06/2015 (f. 

96). Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80519 Nr: 1052-39.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN PEREIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 
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OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80700 Nr: 1153-76.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:14.622/MT, 

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82598 Nr: 2276-12.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83142 Nr: 2640-81.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PINHEIRO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83181 Nr: 2664-12.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85254 Nr: 3864-54.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DIAS PUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Passamani de Oliveira 

- OAB:17.758/MT, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo.No mais, como se vê da certidão retro, houve descumprimento 

imotivado de encargo confiado ao perito Dr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins, podendo o juiz, nesse caso, aplicar-lhe multa, informando 

o ocorrido à corporação profissional respectiva, nos termos do artigo 468 

do Código de Processo Civil. A lei prevê medidas pecuniárias que compele 

o perito ao cumprimento do seu munus público. Neste diapasão, o art. 468, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, permite ao juízo impor multa ao perito 

que, sem motivo legítimo, não cumpre o encargo no prazo assinado, 

levando-se em consideração o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo.Ora, o presente feito data do ano de 2016. O perito foi nomeado 

desde janeiro de 2017 (f. 30/32) e tomou ciência do seu encargo desde o 

dia 15/03/2018 (f. 45-46). Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de 

Classe no qual está registrado o médico Dr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins, para ciência do ocorrido. Outrossi, aplico ao Sr. André 

Luciano Meira de Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 
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500,00 (quinhentos reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, 

nos termos do § 1º, do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88515 Nr: 950-80.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1427-69.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMABILIS NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95424 Nr: 4972-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THOMÉ PREDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO 

PREDIGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURÍPEDES GOMES PEREIRA 

BRÁS - OAB:3738MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4972-84.2017.811.0050 (Código 95424)

Embargantes: José Thóme Prediger e Vera Lucia Marcusso Prediger

 Embargados: Elio Antunes de Chaves e Geny Zeni de Chaves

Vistos.

Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta por JOSÉ THÓME 

PREDIGER e VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER em face de ELIO 

ANTUNES DE CHAVES e GENY ZENI DE CHAVES, visando a suspensão 

da medida constritiva do imóvel indicado na inicial, a qual foi determinada 

por este Juízo nos autos de n° 4972-84.2017.811.0050.

Com a inicial vieram os documentos de f. 17-111.

Pois bem, por cautela postergo a análise do pedido liminar, para após à 

manifestação da parte embargada.

CITE-SE a parte embargada, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, indicando as provas que pretenda produzir, 

conforme dispõe os artigos 679 e ss do CPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares ou juntado documentos na 

peça de contestação, abra-se, de imediato, o prazo para impugnação, qual 

seja, 15 (quinze) dias, conforme determina o artigo 351 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92212 Nr: 3111-63.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA PAES LANDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81416 Nr: 1592-87.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCLERIA DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO, bem como 

fixo os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), advertindo 

que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo máximo de 30 dias, 

ressalvando que o pagamento dos honorários será efetuado na forma 

prevista na Resolução 305/2014-CJF.

DESIGNE-SE data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, apresentar quesitos e indicar 

assistente técnico no prazo de 5 (cinco) dias.

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito os quesitos formulados nos autos, 

juntamente com cópias da petição inicial e os quesitos do ofício n. 

003/2013-PFE-INSS-INSS-SINOP-MT.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em dez (10) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1913-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY CONCEICAO DE ALMEIDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75396 Nr: 2380-38.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ARAUJO, SAUL MOSSELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98592 Nr: 1393-94.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MIRANDA NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 

BATISTA - OAB:8.728/RO, VALDECIR BATISTA - OAB:4.271/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 istos.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 27/11/2018, às 

15h00min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9292 Nr: 2469-18.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Reg. dos Repr. Comerciais do Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, UNIRIO SCHIRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketrin Espir - OAB:3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, reconheço a prescrição e julgo extinta a execução fiscal 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil.Procedimento isento de custas processuais.Recolham-se 

eventuais mandados expedidos.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 06 de novembro de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88681 Nr: 1036-51.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO 

BELCHIOR LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERALDO - 

OAB:17.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor no pagamento das custas processuais, ao passo 

que deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, diante 

da revelia do requerido.P.R.I.C.Oportunamente, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Intimem-se.Campo Novo 

do Parecis, 08 de novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63994 Nr: 2021-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901/MT, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/O, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS - OAB:18.267, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:16216
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 (...)Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, não vislumbrando 

mais presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão 

preventiva REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado GENTIL ELIAS 

DE SOUZA, qualificado nos autos.Assim, certifique se houve o 

cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido e, caso 

positivo, expeça-se alvará de soltura em favor do acusado. Sem prejuízo, 

verifico não estar configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária, dispostas no art. 397, do Código de Processo Penal.Desta feita, 

não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo audiência 

de instrução para o dia 27/08/19, às16h30min.Estando preso o acusado, 

deverá ser requisitado, nos termos do disposto no §1º do art. 399 do 

CPP.Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão 

inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e 

interrogado o acusado.Intime-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34034 Nr: 801-31.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MACHADO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS.

Às f. 180-181 o executado efetuou o depósito de R$ 1.356,92 e 

R$35.096,90.

Manifestação do exequente às f. 182-182v, requerendo a transferência 

dos valores na conta informada.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Considerando que houve o adimplemento da obrigação, consoante se vê 

às f. 180-181, a extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta 

nos autos, o executado satisfez a obrigação.

Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, conforme 

requerido.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69209 Nr: 2687-26.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO, ZILDA SANTOS SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor do pedido de f. 132-134, no qual informa a 

impossibilidade de transferir o veículo "Kia Sorento EX2, cor branca, ano 

2011/2012, placa OGO-7990, chassi KNAKU811BC5257012, Renavan 

419518959", para a exequente, pois há gravame realizado pelo Banco 

Santander, em virtude de contrato de financiamento, o qual já fora quitado, 

no entanto, o banco exige determinação judicial para baixa/cancelamento 

do gravame, OFICIEM-SE ao Banco Santander e ao Detran/BA para que 

procedam-se com a baixa do gravame constante no veículo acima 

descrito, no prazo de 15 dias.

No mais, intime-se a parte exequente para apresentar o valor atualizado 

da dívida, bem como indicar bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada para satisfação do débito, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87129 Nr: 240-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTÔNIO BALDISERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 240-60.2017.811.0050 (Código 87129)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Manoel Antônio Baldiserra

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Manoel Antônio Baldiserra, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 111-113 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária da acusada, designo 

audiência de instrução para o dia 22/08/19, às 17h30min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogada a 

acusada.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 8 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 3227-16.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO CAVALLINI, ANÉSIA GOMES CAVALLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, JAIR 

OBREGÃO, JOSE CARLOS UHLMANN, MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA 

DE SOUZA EIDT, MÁRA HELENA SCHOLZE UHLMANN, NILTON JOSE 

RITZMANN, MILTON CARVALHO, MARCIO AUGUSTO GUARIENTER, JOSE 

ROBERTO SCHMALTZ, GRACIANE QUADROS RITZMANN, APARECIDA 

ALVES DE CARVALHO, GIZELDA MARIA DE CARVALHO SCHUMALTZ, 

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, DANIEL CARDOSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA - OAB:686-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, LAURO MARVULLE - OAB:3.110, MARIA CAROLINA 

BANA DE CARVALHO - OAB:10142, VICTOR LANGER - OAB:53328

 Autos n°3227-16.2010.811.0050 (Código 36437)

Requerentes: Luiz Americo Cavallini e Outra

Requeridos: Tito Livio Alves Guimarães

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que após a apresentação de propostas 

dos honorários periciais pelo perito nomeado, as partes se insurgiram 

contra o valor apresentado (f. 532-534 e 535-536), sob o argumentando 

de que inexiste complexidade na realização das perícias.

Às f. 540-542 o perito ratificou os valores dos honorários periciais.

Pois bem.

Insta consignar que para a fixação dos honorários periciais deve observar 

os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo 

desvalorizar a mão de obra do profissional, também não supervalorizá-la, 

já que isso implicaria em onerar demasiadamente as partes.

No presente caso, verifico que os valores apresentados pelo perito são 

razoáveis e proporcionais ao trabalho a ser desenvolvido, haja vista que a 
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perícia é para levantamento de benfeitorias realizadas numa área de 

grande dimensão, de modo que não há que se falar em valor exorbitante.

Desta feita, considerando o trabalho técnico e tempo a ser demandado 

para realização da perícia técnica e elaboração do laudo pericial, 

HOMOLOGO os valores apresentados a título de honorários periciais.

Intimem-se as partes para recolhimento dos honorários em 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 9 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93601 Nr: 3947-36.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Designo audiência de instrução para o dia 13 de novembro de 2.018, às 

13h30min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 3091-72.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS / MT, PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3091-72.2017.811.0050 (Código 92171)

 Requerente: Dirlei Ramos dos Santos

 Requerida: Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Dirlei Ramos dos Santos em 

face da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis, objetivando a 

cobrança de R$ 5.490,66 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e 

sessenta e seis centavos), referente a diferença de horas extras.

Com a inicial vieram documentos de f. 09-31.

Às f. 32 a inicial foi recebida.

O autor apresentou emenda à inicial às f. 38-38v.

Citada a requerida apresentou contestação às f. 39-47

Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela requeridas às f. 39-47. A preliminar arguida pela Câmara Municipal 

deve ser reconhecida.

Com efeito, a Câmara Municipal, por se tratar de órgão municipal, possui 

apenas personalidade judiciária e, dessa forma, sua capacidade 

processual limita-se à defesa de suas prerrogativas institucionais, vez 

que não possui personalidade jurídica e patrimônio próprio, não tendo 

como arcar com os efeitos de eventual sentença condenatória.

Lado outro, é o Município de Campo Novo do Parecis detentor de 

personalidade jurídica, representado pelo Prefeito, quem deve responder à 

ação como a presente, que objetiva o pagamento de verbas supostamente 

devidas e não pagas, conforme art. 41, III do Código Civil e art. 75, III, do 

Código de Processo Civil.

 Desta feita, ACOLHO a emenda à inicial de f. 38-38v e, via reflexa, 

DETERMINO a retificação do polo passivo da demanda para que passe a 

constar, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Cite-se o Município de Campo Novo do Parecis para, querendo, contestar a 

presente ação no prazo legal.

Às providências.

Campo Novo do Parecis, 09 de novembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72652 Nr: 748-74.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON APARECIDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO.

 Designe-se data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

A Secretaria deverá observar as determinações de f.112-113.

No mais, como se vê da certidão retro, houve descumprimento imotivado 

de encargo confiado ao perito Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, 

podendo o juiz, nesse caso, aplicar-lhe multa, informando o ocorrido à 

corporação profissional respectiva, nos termos do artigo 468 do Código de 

Processo Civil.

 A lei prevê medidas pecuniárias que compele o perito ao cumprimento do 

seu múnus público. Neste diapasão, o art. 468, § 1º, do Código de 

Processo Civil, permite ao juízo impor multa ao perito que, sem motivo 

legítimo, não cumpre o encargo no prazo assinado, levando-se em 

consideração o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

Ora, o presente feito data do ano de 2015. O perito foi nomeado desde 

junho de 2017 (f. 112-113) e tomou ciência do seu encargo desde o dia 

30/11/2017 (f. 116-116v).

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73607 Nr: 1305-61.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIEL HENRIQUE MADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.505-A/MT, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14.250-A, 

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17.574/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Com a entrega do laudo pericial, expeça-se em favor do perito, CERTIDÃO 

com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes são devidos 

pela parte autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos 

termos dos §§ 3º e 4° do artigo 95 do Código de Processo Civil e do artigo 

507 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.Superado o decêndio encimado, 

CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem para sentença, eis 

que a produção probatória testemunhal é desnecessária e inútil diante da 

prova médica/técnica já produzida (Prov 11/11/CGJ).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73422 Nr: 1190-40.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFH, LAUDILENE MARIA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:MT-9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75957 Nr: 2751-02.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DOS REIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, consoante certidão de f. 111, REVOGO a 

nomeação anteriormente feita e NOMEIO perito(a) judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr. Artur José 

Alberti Neto, consignando que a mesma se realizará nas dependências 

deste Fórum, na data a ser designada pela Secretaria deste Juízo, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária.

No mais, proceda-se conforme determinado às f. 88/89.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88032 Nr: 663-20.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO 

BELCHIOR LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERALDO - 

OAB:17.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C.Oportunamente, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Intimem-se.Campo Novo do Parecis, 09 de 

novembro de 2018.Cláudia Anffe Nunes CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 2603-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO.

 Designe-se data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

A Secretaria deverá observar as determinações de f.64-65.

No mais, como se vê da certidão retro, houve descumprimento imotivado 

de encargo confiado ao perito Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, 

podendo o juiz, nesse caso, aplicar-lhe multa, informando o ocorrido à 

corporação profissional respectiva, nos termos do artigo 468 do Código de 

Processo Civil.

 A lei prevê medidas pecuniárias que compele o perito ao cumprimento do 

seu múnus público. Neste diapasão, o art. 468, § 1º, do Código de 

Processo Civil, permite ao juízo impor multa ao perito que, sem motivo 

legítimo, não cumpre o encargo no prazo assinado, levando-se em 

consideração o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

Ora, o presente feito data do ano de 2014. O perito foi nomeado desde 

outubro de 2016 (f. 64-65) e tomou ciência do seu encargo desde o dia 

20/03/2017 (f. 71).

 Desta feita, expeça-se ofício ao Conselho de Classe no qual está 

registrado o médico Dr. André Luciano Meira de Oliveira Martins, para 

ciência do ocorrido. Outrossim, aplico ao Sr. André Luciano Meira de 

Oliveira Martins a multa correspondente ao valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais) pelo não cumprimento tempestivo do encargo, nos termos do § 1º, 

do art. 468, do Código Penal Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63192 Nr: 1195-33.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Vistos.

Considerando a inércia do perito, REVOGO a nomeação anteriormente 

feita e NOMEIO como perito o DR. ARTUR JOSÉ ALBERTI NETO.

 Designe-se data para a realização da perícia, a qual se realizará nas 

dependências deste Fórum, intimando-se as partes e o perito.

A Secretaria deverá observar as determinações de f.109-109v.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, com a 

entrega do laudo pericial, expeça-se em favor do perito, CERTIDÃO com o 

percentual do valor dos honorários periciais que lhes são devidos pela 

parte autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, nos 

termos dos §§ 3º e 4° do artigo 95 do Código de Processo Civil e do artigo 

507 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67305 Nr: 1303-28.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN SOUSA DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.De início, REVOGO a decisão de f. 86/87, eis que não se trata de 

processo afeto a competência delegada da Justiça Federal. Por 

conseguinte, resta revogada a decisão de f. 104.No mais, analisando os 

autos verifica-se que é necessário a realização de perícia médica a fim de 

verificar a incapacidade da parte autora.Para tanto, NOMEIO perito(a) 

judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o Dr. Artur 

José Alberti Neto, consignando que a mesma se realizará nas 

dependências deste Fórum, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65712 Nr: 3736-39.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUSSA FABRICIA RENTZ UBALDO, JAYMES 

DOUGLAS DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

THIAGO BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LUIZ 

ALDANI NARDÃO - OAB:OAB/MT 9.305, PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286, RAQUEL NARDÃO - OAB:OAB/MT 17560-B

 Vistos.

Às f. 649-650, o perito apresentou proposta de majoração dos honorários 

periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o pedido de 

majoração e a justificativa apresentada pelo perito, intimem-se as partes, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto à proposta 

apresentada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89780 Nr: 1642-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VISANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ 

NETO - OAB:14914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71794 Nr: 264-59.2015.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA, ROSANI ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, 

FABIO ZANELA - OAB:6744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 347 e ss do CPC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

sob pena de julgamento do feito nas condições em que se encontram os 

autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83832 Nr: 3073-85.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 1290-97.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que consta lembrete noticiando a 

existência de documento pendente de juntada. Desta forma, volvam os 

autos à secretaria para a respectiva juntada.

Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75885 Nr: 2686-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, DIEGO DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 2723-44.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECOL- MATERIAIS ELETR., ELETRIF. RURAL E 

URBANA, MONTAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, LAURA TIBIRIÇA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:18516, MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora, via procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, sob pena de julgamento do 

feito nas condições em que se encontra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65588 Nr: 3615-11.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ZANELA, ROSANI ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT, FABIO ZANELA - OAB:6744

 Vistos.

Instado a manifestar o exequente manteve-se inerte (f. 107).

Diante disso, intime-se o exequente, pessoalmente, para que se apresente 

o cálculo atualizado do débito no prazo impostergável de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção por abandona da causa.

Com o decurso do prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 633 Nr: 502-40.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E MARCIANO LTDA, ERVINO HERPICH, 

RICARDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVA E MARCIANO LTDA, CNPJ: 

37498706000135, atualmente em local incerto e não sabido ERVINO 

HERPICH, Cpf: 17640237149, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido RICARDO LUIZ DA SILVA, Cpf: 

34438050197, Rg: 464.839, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DA PENHORA 

ONLINE, POR MEIO DO SITEMA BACEN-JUD PAR QUE, NO PRAZO LEGAL, 

QUERENDO, OFEREÇA EMBARGOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Compulsando os autos, verifico 

que inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente.Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome do executado, conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente.Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida.Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo 

legal, querendo, ofereça embargos.Na hipótese de não ser encontrado 

valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85094 Nr: 3787-45.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO APARECIDO FERREIRA, Cpf: 

55112196149, Rg: 931743, Filiação: Maria Aparecida Porto Ferreira e 

Sebastião Ferreira, data de nascimento: 02/08/1976, brasileiro(a), natural 

de Umuarama-PR, convivente, vendedor, Telefone 66 99642 1353. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O denunciado REGINALDO APARECIDO FERREIRA 

conduziu um veículo automotor em via pública, com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Diante do exposto, 

o Ministério Público do Estado denuncia REGINALDO APARECIDO 

FERREIRA supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 306, 

caput, da Lei Federal n.9503/1997...

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal, inclusive por hora certa.No 

entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, 

que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se 

impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79983 Nr: 780-45.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN PIRES DE CAMARGO, Cpf: 

07024687975, Rg: 9501549-2, Filiação: Vania Maria Guadagnin Camargo e 

Juarez Pires de Camargo, data de nascimento: 18/10/1989, brasileiro(a), 

natural de Campo Mourão-PR, casado(a), piloto agrícola, Telefone 65 9634 

8072. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: JHONATAN PIRES DE CAMARGO praticou as condutas 

descritas no artigo 306 e no artigo 303, caput, ambos da lei n°9.503/97...

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público às f. 

102.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 363, 

§1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a ação, 

tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao 

Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo 

o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado 

na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência 

de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de 

possível segregação do denunciado, servindo a presente como 

ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87428 Nr: 374-87.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO SOUZA MIRANDA, Rg: 

6278856, Filiação: Leila Nogueira Souza e Marinaldo do Couto Miranda, 

data de nascimento: 06/11/1995, brasileiro(a), natural de Santa Izabel do 

Pará-PA, solteiro(a), servente, Telefone 65 99641 9065. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO.

Despacho/Decisão: Autos n° 374-87.2017.811.0050 (Código 87428)Autor: 

Ministério PúblicoRéu: Leandro Souza MirandaVistos. Defiro o 

requerimento formulado pelo Ministério Público às f. 51.Assim, notifique-se 

o acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361 do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006. Na defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir exceções e preliminares, bem como 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas e arrolar testemunhas.Não apresentada a resposta no 

prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 16 de outubro de 2018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84629 Nr: 3560-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIZETY FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PIZETY FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

00925296406, Rg: 1.622.146, Filiação: Izequias Francisco da Silva e Maria 

Porangaba da Silva, data de nascimento: 12/06/1975, brasileiro(a), natural 

de São Miguel dos Campos-AL, casado(a), guarda, Telefone 8465-7725. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 21 de outubro de 2016, por volta das 09h00min. 

PIZETY FRANCISCO DA SILVA conduziu o véiculo Corolla, Placa 

AND9699, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência 

de álcool. Assim agindo PIZETY FRANCISCO DA SILVA praticou a conduta 

descrita no artigo 306 da Lei 9.503/97".

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 09 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65887 Nr: 6-83.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO MATIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE EDUARDO MATIAS FILHO, Filiação: 

Jose Eduardo Mathias, data de nascimento: 18/12/1992, brasileiro(a), 

natural de Murici-AL, solteiro(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Com as considerações e argumentos acima expostos tenho por 

bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada 

pela denúncia aditada à f. 66-67 para CONDENAR o acusado JOSÉ 

EDUARDO MATHIAS FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 

todos do Código Penal.Isto posto, passo a individualizar a pena.DA 

APLICAÇÃO DA PENAA pena prevista para crime de furto qualificado é de 

02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.1ª Fase – 

Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do 

Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser normal à 

espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; 

b) antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes 

criminais que ora se faz juntar revela a necessidade de se considerar tal 

circunstância desfavorável ao acusado, já que possui condenação 

transitada em julgada por fatos anteriores ao ora julgado, que originou o 

executivo de pena de código 72791, em trâmite perante este Juízo; c) 

conduta social e personalidade do agente – não há elementos nos autos 

para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores que 

desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca 

do lucro fácil sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante 

mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, 

sob pena de se incidir no inaceitável bis in idem; e) circunstâncias do 

crime – nada existe a ser considerado; f) consequências do crime – são 

as normais do tipo; g) comportamento da vítima – não incentivou nem 

facilitou a prática delituosa. Por estas razões, face à circunstância judicial 

dos antecedentes ser desfavorável ao réu, fixo a pena-base privativa de 

liberdade no patamar de dois (02) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.2ª 

Fase – Atenuantes e AgravantesIn casu, o acusado possui a atenuante 

da confissão, eis que categoricamente confessou a autoria delitiva, 

mormente por ter sido ela utilizada na fundamentação do édito 

condenatório . Assim, por reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, 

inciso III, alínea “d” do Código Penal, atenuo a pena em 3 (três) meses.3ª 

Fase – Causa de Aumento e DiminuiçãoConsiderando que o acusado 

percorreu todo o iter criminis para a prática do furto, não conseguindo 

levar os pertences da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, 

vez que foi surpreendido por policiais no momento em que estava na 

frente do estabelecimento comercial portando a barra de ferro utilizada no 

arrombamento, diminuo a pena em um terço, em decorrência da tentativa 

(art. 14, II do CP), passando ter a pena um (01) ano, seis (06) meses e 

vinte (20) dias de reclusão, a qual torno definitiva.A Defesa manejou 

pedido para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena 

prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, por não ter o acusado 

praticado a ação nuclear do tipo.Todavia, os elementos de provas 

coligidos aos autos dão conta de que o acusado participou diretamente da 

empreitada criminosa, pois muito embora tenha afirmado que apenas 

acompanhava, de longe, a conduta delitiva do terceiro não identificado, 

tenho que o depoimento do policial militar prestado em sede judicial, 

testemunha direta, confirma que o acusado estava na posse da barra de 

ferro, que fora utilizada para romper o obstáculo na tentativa de adentrar 

ao estabelecimento e subtrair os bens, por ocasião de sua prisão em 

flagrante.Nesse ínterim, indefiro o pleito defensivo para não reconhecer a 

participação de menor importância (causa de diminuição) prevista no 

dispositivo legal retromencionado.DA PENA DE MULTAQuanto a pena 

cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155 do CP, 

considero que esta pena segue o critério de duas etapas. Com efeito, em 

virtude do sopesamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, já analisadas, fixo-a em 12 (doze) dias-multa. Atendendo à situação 

econômica do acusado, de acordo com o que dispõe o art. 60 do Código 

Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a pena de multa ser paga ao 

fundo penitenciário, dentro de dez dias, de transitada em julgado a 

sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código 

Penal.Destarte, condeno o réu JOSÉ EDUARDO MATHIAS FILHO, 

qualificado nos autos, à pena de em um (01) ano, seis (06) meses e vinte 

(20) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada qual correspondendo a 

1/30 do salário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, 

incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do Código Penal.DO 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Conforme dispõe o art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena 

imposta.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Tendo em vista que o não réu 

preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e 

seguintes do Código Penal, em especial por ser o acusado reincidente 

específico (§ 3º, art. 44), deixo de aplicar a benesse por entender que a 

contumácia delitiva do acusado, confirmada pelos antecedentes 

carreados aos autos, merece maior repreensão pelo Poder 

Judiciário.SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENACom supedâneo ao artigo 

77, inciso I, do Código Penal, resta impossibilitada a concessão da 

suspensão condicional da pena pelo acusado, por ser o mesmo 

reincidente consoante executivo de pena sob código 72791, em trâmite 

neste Juízo. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISIsento o réu do 

pagamento das custas processuais, por ter sido defendido pela 

Defensoria Pública.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome da condenada no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 09 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33859 Nr: 624-67.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIO THIESEN, Cpf: 03584469880, 

Rg: 13914204, Filiação: Leopoldina Thiesen, data de nascimento: 

19/05/1960, brasileiro(a), natural de Manoel Ribas-PR, casado(a), 

motorista, Telefone 65 9611 4940. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para 

ABSOLVER CLAUDIO TIESEN devidamente qualificado nos 

autos.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo 

Novo do Parecis/MT, 16 de janeiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 09 de novembro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104527 Nr: 4053-61.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA CRIMINAL DE CATANDUVAS/PARANA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Comiran - 

OAB:69.790-PR

 Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição de 

testemunha arrolada pela acusação, cujos requisitos legais restam 

preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 29/11/2018, às 16h50min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade em que se 

realizará a oitiva da testemunha.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 103205 Nr: 3456-92.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS/MT, DELEGADO DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ARENÁPOLIS/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HONÓRIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15.418-MT, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:18.598-MT

 Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição de 

testemunhas arroladas pela acusação, cujos requisitos legais restam 

preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 29/11/2018, às 16h40min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade em que se 

realizará a oitiva da testemunha.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104552 Nr: 4070-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS MORAES ARANHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson L. Oliveira - 

OAB:21.613-MT, Liomar S. Almeida - OAB:21.001-MT

 Vistos.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a oitiva das vítimas 

arroladas pela acusação, cujos requisitos legais restam preenchidos para 

seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia 27/11/2018, às 17h40min, a ser 

realizada na sala de audiência deste Juízo, oportunidade em que se 

realizarão as oitivas das vítimas.

Intimem-se o acusado e seu advogado constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3683 Nr: 1217-48.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAIR ZAMBONI, CNPJ: 

37508009000118. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº: 2004/190 (Código 3683)Exequente: Aventis 

Crop. Brasil Ltda.Executado: Altair ZamboniVistos.Defiro o pleito de f. 

140.INTIME-SE o CRI de Tangará da Serra/MT para que atenda a ordem 

judicial determinada às f. 81 e 135, no prazo impostergável de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de acarretar em crime de 

desobediência, uma vez que o pleito da parte fora deferido desde o dia 19 

de outubro de 2.011 (f. 81), sendo inadmissível seu descumprimento há 

mais de 05 (cinco) anos.Decorrido o prazo, certifique o tramite e intime-se 

a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Concomitantemente, intime-se o devedor, por meio de seu patrono, via 

DJE, nos exatos termos do art. 845 do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82292 Nr: 4378-41.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON ALMEIDA, Filiação: Aneli do 

Carmo Valentim e Jorge Nilson Almeida, data de nascimento: 11/04/1982, 

brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 

9606 8445. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NILSON ANTONIO DA SILVA praticou a conduta 

descrita no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006, c/c o artigo 29 do 
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Código Penal...

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, voltem 

conclusos.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na 

Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de 

Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de 

possível segregação do denunciado, servindo a presente como 

ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 31832 Nr: 1891-11.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:3.659-A

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO CARDOSO DE ARAÚJO, Rg: 

0968011-0, Filiação: Agenor Muniz da Silva e Maria Piedade Cardoso de 

Araújo, data de nascimento: 02/06/1976, brasileiro(a), natural de Tangará 

da Serra-, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, CONSTITUA NOVO PATRONO.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante o teor da certidão de f. 431, intime-se o 

acusado, por edital, para no prazo de 10 (dez) dias constituir novo 

patrono.Decorrido o prazo supra, desde já, nomeio o Defensor Público 

desta comarca para prosseguir na defesa de seus interesses.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74412 Nr: 1773-25.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOISÉS ROSA DE SOUZA, Cpf: 

05890379518, Rg: 26263726, Filiação: Maria Conceição Rosa de Souza e 

Gilberto Ribeiro de Souza, data de nascimento: 18/09/1992, brasileiro(a), 

natural de João Dourado-BA, casado(a), mecânico, Telefone 65 9948 

6638. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 15 de abril de 2015, no período diurno, na 

Avenida Maranhão, Quadra 391, lote 3, Bairro Jardim das Palmeiras, 

MOISES ROSA DE SOUZA armazenava substância perigosa nociva ao 

meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou 

nos seus regulamentos...

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 102262 Nr: 5260-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRINALDO GOMES DE FREITAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRINALDO GOMES DE FREITAS JUNIOR, 

Rg: 2957481-1, Filiação: Elisabeth Medeiros dos Santos e Grinaldo Gomes 

de Freitas, data de nascimento: 26/02/1995, brasileiro(a), natural de 

Maceió-AL, convivente, servente de obras. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Apurou-se que GRINALDO GOMES DE FREITAS JUNIOR 

forneceram gratuitamente bebida alcoólica aos menores C. C. M. S. e R. B. 

R. A. bem como levou os menores à Boate Paradayse. Assim agindo 

GRINALDO GOMES DE FREITAS JUNIOR praticou a conduta descrita no 

artigo 243 do ECA, c/c o artigo 29, do Código Penal...

Despacho: Vistos.Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público 

em face de Gabriel José de Lima, Lais Bruna Moraes de Araujo, Marcos 

Antônio Pereira Souza e Grinaldo Gomes de Freitas Junior, qualificados 

nos autos.A denúncia foi recebida às f. 57.Às f. 102 o Ministério Público 

requereu o desmembramento do feito e citação por edital de Grinaldo 

Gomes de Freitas Junior.O feito foi desmembrado às f. 105.Vieram os 

autos conclusos.DECIDO.Pois bem. Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal.No 

entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, 

que se encontra em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se 

impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público às f. 102.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos 

do art. 363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não 

responda a ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, 
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abra-se vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o 

acusado está segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se 

ofício à Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a 

fim de informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92172 Nr: 3092-57.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER GONÇALVES, Cpf: 01172978107, 

Rg: 1640686-9, Filiação: Elena Madalena Gonçalves e Valdir Gonçalves, 

data de nascimento: 05/02/1986, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

convivente, movimentador de cargas, Telefone 65 99639 6364. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 8 de julho de 2017, na Rua Guatambu, n°270, 

EDER GONÇALVES subtraiu, para si ou para outrem, um iphne apple, 

modelo 5S. Assim agindo, EDER GONÇALVES praticou a conduta descrita 

no artigo 155, caput, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal...

Despacho: Vistos.Compulsando os autos com a devida diligência, observo 

que todas as cautelas foram tomadas no intuito de localizar o réu e, por 

consequência, promover sua citação pessoal.No entanto, todas as 

tentativas restaram infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra 

em lugar incerto, razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o 

exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério 

Público.Proceda-se à citação via edital do acusado, nos termos do art. 

363, §1º, do Código de Processo Penal.Caso o acusado não responda a 

ação, tampouco constitua advogado dentro do prazo editalício, abra-se 

vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, 

requerendo o que de direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está 

segregado na Cadeia Pública local, bem como expeçam-se ofício à 

Superintendência de Gestão Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de 

informar acerca de possível segregação do denunciado, servindo a 

presente como ofício.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33406 Nr: 170-87.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO NOVO AUTO PEÇAS LTDA, ALBERTO 

CIPRIANO MENDES, MARCIA REGINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMPO NOVO AUTO PEÇAS LTDA, 

CNPJ: 01677313000141, Inscrição Estadual: 13.1731432, atualmente em 

local incerto e não sabido ALBERTO CIPRIANO MENDES, Cpf: 

71264051115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIA REGINA RODRIGUES, Cpf: 71263977120, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc.Compulsando os autos, 

verifico que o feito encontra-se em ordem.Cumpra-se a ordem de serviço 

determinada pelo ilustre Gestora.Em seguida, tome a escrivã as medidas 

necessárias para o prosseguimento da demanda, observando-se a O.S. 

01/2016/GAB2CNP.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 20 de agosto de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo: 

1000023-63.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 1.507,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JOAO VINICIUS RODRIGUES MORAIS Vistos. Diante o teor da 

certidão do ID 15263078, indefiro, por ora, o pedido formulado no ID 

15520879. Assim, intime-se a parte exequente para informar novo 

endereço da parte executada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 5 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para informar o CPF/CNPJ da parte 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de bloqueio de valores. Decorrido o referido prazo, certifique-se e 

voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 05 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-62.2017.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ARAUJO DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000187-62.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ROSANGELA ARAUJO 

DOURADO EXECUTADO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. Diante do teor da certidão do oficial de justiça na precatoria de ID 

15523853, defiro o pedido formulado pela parte autora no ID15621749. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 9 de novembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116805 Nr: 5720-50.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ADOLFO SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80069 Nr: 403-42.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel Piotto, Nilce Pereira Borges Piotto, RIPRAUTO 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton Pereira Borges, José Olavo Giraldes 

Gonçalves, Rosa Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, Paulo Eurico 

Marques Luz - OAB:6070

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida, requendo o que entender de direito, para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 5225-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzo Gonçalves de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quéren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:OAB/MT 19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescritibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16236 Nr: 2154-45.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Meire Cristina Saturnino da Silva - OAB:OAB/SP 

276.591, Regina de Almeida - OAB:OAB/SP 100.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto a folha 577, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118595 Nr: 524-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL EMPREENDIMENTOS IND. E COMERCIOS,, 

LAZARO JOSÉ DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6199 Nr: 545-32.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT,  Paulo Robson Prat i  - 

OAB:13083/OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 396/402, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2548 Nr: 744-59.2000.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floriano Garms - Espólio, Álvaro Garms Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genésio Corrêa de Moraes 

Filho - OAB:OAB 69.539-SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Executada para que, no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se 

acerca da penhora formalizada pelo termo nas folhas 676 bem como 
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quanto a avaliação constante do laudo de folhas 697, devendo ainda, no 

mesmo prazo, manifestar quanto ao pedido de adjudicação formulado pela 

exequente as folhas 703/706.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141366 Nr: 985-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fronteira Comércio de Cereais e Representação de 

Produtos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Marques Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139108 Nr: 10434-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Acácio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que redesigno para o dia 28/02/2019 às 08h15min, em sala própria no 

Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133237 Nr: 7506-95.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Cassia Thereza 

Monteiro Godoy Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento da guia anexa à presente certidão, em 

caso de concordância com o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133235 Nr: 7504-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento da guia anexa à presente certidão, em 

caso de concordância com o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133235 Nr: 7504-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 8695 Nr: 570-11.2004.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lothar Hubner, Marcondes Edson Felix 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Helga Schroer Hubner, Omar Joan 

Hubner, Elzeni dos Santos Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joana Darc Santos Borges - 

OAB:7856-MT, Marcondes Edson Félix Medeiros - OAB:7703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B, 

Maria Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:5461/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Luiz Foletto, inscrito na OAB/MT 

sob o nº. 5282-B, para proceder à devolução destes autos, bem como de 

seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, 

nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143056 Nr: 1771-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, 

Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans Carlão Transportadora LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliana Cáfaro Kikuchi - 

OAB:132.592, Maria Carolina Ferraz Cafaro - OAB:183437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75060 Nr: 53-88.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Cegantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ANTÔNIO MEZZOMO, Maria Tereza 

Ferreira Mezzomo, José Mendes de Brito, Walkiria Simões Furquim de 

Brito, Nelson Silva Barros, Sebastião Barbosa dos Santos, Benedito 

Corimbava, BANCO ITAULEASING S/A, Nelcídia Gomes Corimbava, HSBC 
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Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lígia Ribeiro de mendonça 

- OAB:OAB/SP 78.723, Anderson Geraldo Da Cruz - OAB:182369, 

Marcos Vinicius Silverio - OAB:MT 16319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:13116, Wilson Sales Belchior - OAB:21.150-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 05(cinco)dias, retirar a Carta 

Precatória para ser distribuída na Comarca de Cafelândia-PR, devendo 

comprovar nos autos a distribuição, no prazo de 20(vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71506 Nr: 497-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel, Mercedes 

Barbieri Schenkel, Alexandre Pedro Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Viviane de 

Oliveira Siqueira - OAB:17680 - MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77656 Nr: 2579-28.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto 

as informações juntadas nas folhas 76/78, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74803 Nr: 3803-35.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE-Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Funcionários de Instituições Finanaceiras Públicas Federais 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso David Antunes - 

OAB:1141-A/BA, Luis Carlos Laurenço - OAB:16.780/BA, MARCO 

ANTÔNIO GOULART JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o local 

onde o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Através da presente INTIMO o advogado Demércio Luiz Gueno, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 11.482-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(es), para impugnar(em) a contestação e documentos id. 

14902060, no prazo legal. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 13 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002326-47.2018.8.11.0051 Recuperação judicial Despacho. 

Vistos etc. Nos termos do art. 135, I, do CPC, DECLARO-ME suspeito para 

o processamento e julgamento da demanda. Assim, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Substituto, com as devidas homenagens. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002135-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WASCHINGTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002135-02.2018.8.11.0051 Previdenciária. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de 
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novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002112-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GOMES RAASCH FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002112-56.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, DETERMINO 

a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar 

a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 

334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão 

de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC). ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002107-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI DULCI KONRAD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY ZANOTTA (RÉU)

JOAQUIM ZANOTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002107-34.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo cópia desta como 

mandado. Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem consignando as nossas homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002205-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO PEREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002205-19.2018.8.11.0051 Notificação Despacho. Vistos etc. 

De elementar conhecimento que os protestos, as notificações e as 

interpelações são manifestações formais de comunicação de vontade ou 

de conhecimento, com a finalidade de prevenir responsabilidades ou 

prover a conservação ou ressalva de direito. Não se pode olvidar, ainda, 

que o provimento jurisdicional limita-se a determinação da comunicação 

pretendida, sem qualquer ordem para que o notificado faça ou deixe de 

fazer alguma coisa. Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com 

propriedade, adverte: 1.Protestos, Notificações e Interpelações. São 

técnicas processuais que servem para manifestação de vontade. Podem 

ser judiciais ou extrajudiciais. O protesto tem por finalidade afirmar a 

titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercê-lo. A 

notificação visa à comunicação de um fato determinado. A interpelação 

objetiva à produção de efeito jurídico a partir de uma ação ou omissão do 

interpelado. Em nenhum desses casos há ordem judicial para que o 

protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma coisa. 

O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da comunicação. 

Os arts. 726 a 729, CPC, disciplinam conjuntamente as três figuras. Os 

protestos marítimos, porque prenhes de peculiaridades, possuem 

disciplina própria (art. 766 a 770, CPC). (in Novo código de processo civil 

comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 702). Diante 

do exposto, DEFIRO a notificação requerida. Efetivada a notificação, na 

forma do art. 729 do NCPC e, considerando tratar-se de processo 

eletrônico, determino a extração de cópia e sua entrega à requerente. 

Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 12 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002202-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002202-64.2018.8.11.0051 Notificação Despacho. Vistos etc. 

De elementar conhecimento que os protestos, as notificações e as 

interpelações são manifestações formais de comunicação de vontade ou 

de conhecimento, com a finalidade de prevenir responsabilidades ou 

prover a conservação ou ressalva de direito. Não se pode olvidar, ainda, 

que o provimento jurisdicional limita-se a determinação da comunicação 

pretendida, sem qualquer ordem para que o notificado faça ou deixe de 

fazer alguma coisa. Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com 

propriedade, adverte: 1.Protestos, Notificações e Interpelações. São 

técnicas processuais que servem para manifestação de vontade. Podem 

ser judiciais ou extrajudiciais. O protesto tem por finalidade afirmar a 

titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercê-lo. A 

notificação visa à comunicação de um fato determinado. A interpelação 

objetiva à produção de efeito jurídico a partir de uma ação ou omissão do 

interpelado. Em nenhum desses casos há ordem judicial para que o 

protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma coisa. 

O órgão jurisdicional atua simplesmente como mediador da comunicação. 

Os arts. 726 a 729, CPC, disciplinam conjuntamente as três figuras. Os 

protestos marítimos, porque prenhes de peculiaridades, possuem 

disciplina própria (art. 766 a 770, CPC). (in Novo código de processo civil 

comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 

Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 702). Diante 

do exposto, DEFIRO a notificação requerida. Efetivada a notificação, na 

forma do art. 729 do NCPC e, considerando tratar-se de processo 
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eletrônico, determino a extração de cópia e sua entrega à requerente. 

Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 12 de novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002151-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARTA ANTONIOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002151-53.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002170-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002170-59.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002195-72.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002204-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002204-34.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002047-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002047-61.2018.8.11.0051 Revisional. Despacho. Vistos etc. 

Vislumbra-se que a autora requer em sua exordial a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições 

de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No 

mesmo sentido, dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 
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presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que a requerente firmou com a empresa 

requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na época da 

negociação em R$ 67.830,00 (sessenta e sete mil e oitocentos e trinta mil 

reais), ofertando como entrada, duas parcelas no valor de R$ 6.783,00 

(seis mil e setecentos e oitenta e três reais), a demonstrar indícios da sua 

capacidade financeira. Assim, é essencial que a requerente traga provas 

de sua hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BERTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001989-58.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

De elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: "A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei." Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, verifica-se que o autor é produtor rural, realizando 

diversas vendas de algodão em pluma para a empresa VIGOR COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA, sendo que estas negociações envolvem elevado valor 

econômico, razão pela qual é necessário que o mesmo traga provas de 

sua incapacidade financeira. Por fim, verifica-se dos autos que o 

requerente não carreou ao feito seus documentos pessoais, razão pela 

qual deverá ser oportunizada a sua juntada. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), bem como 

apresente os seus documentos pessoais, sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000260-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MALUSA PASCHOAL CAZARIN (REQUERENTE)

LOISE PASCHOAL CAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON ROBERTO PASCHOAL OAB - MT0010811S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000260-94.2018.8.11.0051 Alvará judicial. Despacho. Vistos 

etc. Extrai-se que a sentença prolatada nos autos contém erro material, 

uma vez que delibera como se os valores objeto do alvará estivessem 

depositados em nome de uma das postulantes, quando, na realidade, 

encontram-se em conta do falecido. Sendo assim, corrijo de ofício a parte 

dispositiva da sentença, fazendo nela constar: “JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para autorizar o levantamento, pelas Requerentes, dos 

valores eventualmente consignados em contas individuais em nome de 

Rezoli Cazarin”. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002080-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDOMAR BORGES DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002080-51.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CONCEICAO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 448 de 998



ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002213-93.2018.8.11.0051 Previdenciário. Despacho. Vistos 

etc. De proêmio, diante do não comparecimento do instituto requerido em 

audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de conciliação entre as 

partes e ocasionará o retardamento do feito, em homenagem ao princípio 

constitucional de duração razoável do processo, DETERMINO a CITAÇÃO 

da parte requerida, para contestar a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183, do NCPC), sob de pena de serem havidas como 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, 

do NCPC). DEVERÁ atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do 

NCPC. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 12 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002053-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNINHA DE SOUZA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002053-68.2018.8.11.0051 Alvará Despacho. Vistos etc. DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Após, 

VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 9 de novembro de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Nos termos do art. 135, I, do CPC, DECLARO-ME 

suspeita para o processamento e julgamento da demanda. Assim, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Substituto, com as devidas homenagens. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002326-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE Autos nº 1002326-47.2018.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se 

de pedido de recuperação judicial formulado por ALGODOEIRA 

ZANDONADI LTDA. De acordo a Lei n. 11.101/2005, a petição inicial do 

pedido de recuperação judicial deve ser instruída com os documentos 

previstos no seu art. 51 (incisos I a IX), os quais são essenciais para que 

o juízo tenha subsídios iniciais de conhecer as reais condições da 

empresa devedora, especialmente no que concerne à sua viabilidade 

financeira, econômica e comercial. Isso porque o objetivo da lei é garantir 

a continuidade da atividade empresarial em razão dos benefícios sociais 

dela decorrentes, como criação de emprego e renda, geração e circulação 

de riquezas e recolhimento de tributos. O simples deferimento do 

processamento da recuperação judicial, por si só, gera como 

consequência automática a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra o devedor pelo prazo de 180 dias, dentre outras consequências 

legais importantes expostas no art. 52 da LRF. Diante da relevância da 

decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, o 

legislador a condicionou à exatidão dos documentos referidos no art. 51 

da LRF e ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48, buscando a 

legislação de regência evitar, portanto, o deferimento do processamento 

de empresa inviável, inexistente, desativada ou que não reúna condições 

de alcançar os benefícios sociais almejados pela aludida lei. Entretanto, a 

análise ainda que preliminar da referida documentação prevista no art. 51 

da LRF, pressupõe conhecimento técnico, a fim de que se possa saber o 

real significado dos dados informados pela devedora, bem como a 

correspondência de tais dados com a realidade dos fatos. É necessária, 

ainda, a constatação da situação da empresa in loco, de modo a conhecer 

suas reais condições de funcionamento. Tudo isso é fundamental para 

que o instrumento legal da recuperação da empresa seja utilizado de 

maneira correta, cumprindo sua função social, sem a imposição 

desarrazoada de ônus e prejuízos à comunidade de credores. Conforme 

ideia mundialmente aceita, um sistema rígido de controle de recuperação 

de empresas e direitos dos credores é elemento fundamental para o bom 

funcionamento da economia e para a redução dos riscos e dos cursos de 

instabilidade financeira no mercado. Nesse sentido, apesar de a Lei n°. 

11.101/2005 não ter previsto expressamente uma perícia prévia de análise 

da documentação apresentada pelas empresas requerentes da 

recuperação judicial, o fato é que tal perícia deve ser inferida como 

consequência lógica do requisito legal estabelecido como condição para o 

deferimento do seu processamento, qual seja, a regularidade da 

documentação apresentada pela devedora. Ademais, tal interpretação 

atende aos fins econômicos, sociais e jurídicos do instituto da 

recuperação judicial. O inadvertido deferimento do processamento da 

recuperação judicial, apenas com base na análise formal pelo juízo dos 

documentos apresentados pela devedora, pode servir como instrumento 

de agravamento da situação dos credores, sem qualquer benefício para a 

atividade empresarial, diante da impossibilidade real de atingimento dos 

fins sociais esperados pela legislação. Não se busca, evidentemente, a 

análise exauriente e aprofundada da empresa, mas, tão somente, uma 

verificação sumária da correspondência mínima existente entre os dados 

apresentados pela devedora e a sua realidade fática. Deferido o 

processamento, caberá aos credores decidir sobre a conveniência do 

plano de recuperação a ser apresentado pela devedora. Neste primeiro 

momento, repita-se, busca-se apenas e tão somente conferir a 

regularidade material da documentação apresentada pelas empresas 

devedoras. Não dispondo a Vara de equipe técnica multidisciplinar para 

análise da adequação da documentação juntada pela empresa devedora, 

faz-se necessária a nomeação de perito para realização de avaliação 

prévia e urgente, a fim de fornecer elementos suficientes para que o Juízo 

analise com maior segurança o pedido de deferimento do processamento 

da recuperação judicial, com todas as importantes consequências 

decorrentes de tal decisão judicial. Diante do exposto, determino a 

realização perícia prévia sobre a documentação apresentada pelas 

requerentes, de modo a indicar se todos os requisitos dos arts. 48 e 51 da 

LRF foram apresentados com a petição inicial, principalmente se os 

documentos contábeis estão de acordo com a legislação societária 

aplicável, constatando sua correspondência com os livros fiscais e 

comerciais, cabendo ainda ao expert fornecer dados sobre a regularidade 

e real situação de funcionamento da empresa, e se estaria alcançando os 

benefícios sociais almejados pela Lei n. 11.101/2005, tais como a criação 

de emprego e renda e geração e circulação de riquezas. Nomeio para 

realização desse trabalho técnico preliminar A empresa AJI 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita o 

CNPJ sob o nº 25.313.759/0001-55, com endereço sito à Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2254, Edifício American Business Center, Sala 

1006, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT, fone: (65) 

3027-2886, e-mail: ricardo@ajl.com.br, thiago@ajl.com.br, fixando a 

remuneração para essa perícia preliminar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que deverá ser suportada e depositada nos autos pela empresa 

requerente, no prazo de 48 horas. Intime-se o perito via e-mail para, em 24 

horas, manifestar sua concordância ou não na realização da perícia. Com 

o depósito, intime-se o perito com urgência, preferencialmente por 

telefone, advertindo-o de que o laudo de constatação e de perícia 

preliminar deverá ser apresentado em Juízo em até 05 (cinco) dias. Com a 
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perícia, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Dom Aquino/MT, 14 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000705-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA RANGEL OAB - RO2464 (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência de conciliação/mediação redesignada 

para o dia 06/12/2018, às 13h00min, à realizar-se no CEJUSC (prédio 

anexo ao edifício do fórum), devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 14 de novembro de 

2018. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152550 Nr: 5522-42.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, AdSM, JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANNE VIEIRA DA SILVA, Cpf: 

03234412111, Filiação: Arilce Vieira da Silva, data de nascimento: 

13/02/1986, natural de Alto Piquiri-PR, não consta. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor de Justiça, vem requerer a instauração de procedimento para 

aplicação de: MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL em 

favor de RUAN PABLO VIEIRA DA SILVA, nascido em 20 de fevereiro de 

2012 (06 anos), filho de Julianne Vieira da Silva e Cícero Rodrigues da 

Silva, atualmente acolhido na Instituição de Acolhimento Casa Aconchego 

Rosa Maria Dezordi, na cidade de Campo Verde/MT; em face o genitor 

CÍCERO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, convivente, portador do 

Registro Geral n.º 2071698-2 SSP/MT e do Cadastro de Pessoa Física n.º 

935.854.472-00, filho de Francisca Rodrigues da Silva e Vicente Corrêa da 

Silva, natural de Pau D’Arco/PA, residente na Rua Francisco Beltrão, n.º 

1089, Bairro Recanto dos Pássaros, na cidade de Campo Verde/MT; em 

face da madrasta ANISIA DOS SANTOS MIRANDA, brasileira, convivente, 

portadora do Registro Geral n.º 16590899 SSP/MT e do Cadastro de 

Pessoa Física n.º 011.915.691-10, filha de Astrogilda dos Santos e 

Benedito Neves Miranda, natural de Paranatinga/MT, nascida em 

11/12/1982, residente na Rua Francisco Beltrão, n.º 1089, Bairro Recanto 

dos Pássaros, na cidade de Campo Verde/MT , telefones (66) 

99941-0427, (66) 99644-4711; e, em face da genitora JULIANNE VIEIRA 

DA SILVA, filha Arlice Vieira da Silva, natural de Alto Piquiri/PR, nascida 

em 13/02/1986, com endereço desconhecido, conforme os fatos abaixo 

transcritos: O relatório anexo, elaborado pelo Conselho Tutelar aponta que 

a criança Ruan Pablo Vieira da Silva, nascido em 20/02/2012, foi 

encaminhada à Instituição de Acolhimento no dia 30/08/2018, por 

deliberação do Conselho, devido a constatação de situações de risco, 

vulnerabilidade, falta, omissão e abuso praticadas pelo genitor e pela 

madrasta. Diante do exposto, o Ministério Público requer: 1) seja ratificada 

a medida protetiva de acolhimento institucional aplicada pelo Conselho 

Tutelar em favor da criança Ruan Pablo Vieira da Silva, nos termos do 

artigo 101, inciso VII do ECA; 2) a citação dos requeridos Cícero Rodrigues 

da Silva e Anísia dos Santos Miranda no endereço informado no 

preâmbulo para, querendo, contestarem a presente medida; 3) a citação 

da requerida Julianne Vieria da Silva por edital (artigo 246, inciso IV; artigo 

256, inciso II; e, artigo 257, todos do CPC), com a nomeação de curador 

especial (72, inciso II do CPC); 4) a intimação da entidade responsável pelo 

programa de acolhimento institucional para providenciar a elaboração do 

Plano Individual de Atendimento Familiar. Dá se a causa o valor de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), para meros efeitos 

fiscais. Campo Verde – MT, sexta-feira, 31 de agosto de 2018.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial 

e, por conseguinte, considerando a indicação feita pelos conselheiros 

tutelares locais, que se encontram mais próximos do caso, APLICO a 

medida de acolhimento institucional, prevista no art. 101, inc. VII do ECA, 

em favor de RUAN PABLO VIEIRA DA SILVA, como medida de proteção ao 

próprio. CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem defesa no 

prazo de 10 dias (art. 101, §2º do ECA), indicando as provas a serem 

produzidas, oferecendo desde já o rol de testemunhas a serem 

eventualmente inquiridas e documentos. Quanto ao requerimento de 

citação editalícia, em atenção ao disposto no art. 256, §3º do NCPC, 

DETERMINO a realização de pesquisas acerca do endereço da genitora, 

junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD e, sendo 

noticiado seu paradeiro, desde já ordeno seja tentada sua cientificação 

pessoal. Por outro lado, CERTIFICADO o resultado negativo de tais 

diligências, tem-se por esgotadas as tentativas para a realização da 

cientificação pessoal desta, razão pela qual DETERMINO sua citação por 

EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, fazendo constar a advertência de 

que será nomeado curador especial em caso de revelia.Após, 

transcorrido in albis o prazo para manifestação, desde já, em atendimento 

ao princípio do contraditório, NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante 

nesta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial do 

réu, com fulcro no art. 72, II, do NCPC. Por conseguinte, ENCAMINHEM-SE 

os autos a Defensoria Pública para apresentação de defesa no prazo 

legal. No mais, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar dando ciência da presente 

decisão e para que realizem e cumpram as medidas inseridas entre suas 

atribuições e prestem informações mensais do acompanhamento e 

desenvolvimento do caso, adotando as providências pertinentes para 

encontrar familiares da criança que reúnam condições de exercer sua 

guarda. EXPEÇA-SE ofício à diretora da unidade de acolhimento para que, 

além do PIAF, seja apresentado relatório semestral circunstanciado da 

situação da representada e de eventuais familiares, caso localizados, a 

rigor do que estabelece o art. 101, §§4º, 5º e 6º do ECA. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e por cautela à Defensoria Pública. CUMPRA-SE com 

urgência, expedindo o necessário, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Campo Verde, 31 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 12 de novembro de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35646 Nr: 2186-74.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Do Carmo Ferraz Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Rúbia Orione de 

Araújo Aude - OAB:/MT 11.781, Sara de Lourdes Soares Orione e 

Borges - OAB:4807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente acerca do 

desarquivamento dos autos, devendo requerer o que entender de direito, 

e NADA sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

remetidos ao arquivo. É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132822 Nr: 7326-79.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elosia Gonçalves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Filinto Correa da Costa Junior - 

OAB:11264/MT

 Certifico que por orientação INTIMO a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação anexada à ref. 21 (15/5) no prazo de 15 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141320 Nr: 970-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon de Araújo Brito Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Regina de Oliveira 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS 

BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar as contestações 

anexada às referências 53/54, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137486 Nr: 9547-35.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Raquel Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realiza Administradora de Consórcios Ltda, 

Domani Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pellegrini de 

Arruda Alvim - OAB:SP0118685, Jose Manoel de Arruda Alvim 

Netto - OAB:SP0012363, Leandro Andrade Coelho Rodrigues - 

OAB:SP0237733, Melina Lemos Vilela - OAB:SP0243283, Rodrigo 

Leite de Barros Zanin - OAB:12129-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77294 Nr: 2244-09.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odacir Giron EPP, Odacir Giron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Rodoviários Mores Ltda - ME, Cia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:RJ/118.948, Guilherme Francisco Dorigan - OAB:15.110-A, 

Paulo Sergio Daniel - OAB:9173/B

 I N T I M O o advogado(a)VALDIR PIMPINATI para devolução dos autos nº 

2244-09.2013 Protocolo 77294, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129245 Nr: 5345-15.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Cardoso Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15483-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentem os documentos que entenderem pertinentes à liberação 

de seu ônus probatório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109611 Nr: 2256-18.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Borges Geraldino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente na pessoa do seu 

procurador, a fim de colher manifestação acerca da petição de ref. 36, no 

prazo de 10 (dez) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137351 Nr: 9480-70.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex de Oliveira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 19456, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ALEX DE OLIVEIRA 

GOMES, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

10/12/2018, às 14h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 285-71.2011.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, Jorge Luis 

Zanon - OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno para devolução dos autos 

nº 285-71.2011, Protocolo 33739, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145593 Nr: 2884-36.2018.811.0051

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ovidio de Miranda Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Requerido não apresentou contestação. INTIMO a parte 

autora parra impulsionar o feito requerendo o que entender de direito. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92048 Nr: 1347-10.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Maciel Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerente devidamente intimada via DJE nº 

10347, publicado no dia 28/09/2018, deixou transcorrer o prazo e nada 

manifestou até a presente data; QUE, encaminho o feito para a expedição 

de documentos, a fim de realizar sua intimação pessoal. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103789 Nr: 641-90.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador, conforme DJE nº 10344, publicado no dia 25/09/2018, 

deixou transcorrer o prazo e não apresentou comprovante de pagamento 

nesta secretaria; QUE, INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 644-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca da 

certidão do oficial de justiça. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102575 Nr: 281-58.2016.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabella Gonçalves Laurindo, Helena Alves Laurindo, 

Jeracir Laurindo, Sandra Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Douglen Laurindo, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para apresentar a certidão negativa da Fazenda 

Nacional, bem como, para comprovar o recolhimento do ITCD, no prazo de 

15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 2286-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Castro Stringheta - 

OAB:8550/MT, Lorivaldo Fernandes Stringheta - OAB:3517-B/MT

 I N T I M O o advogado(a)Marco Antônio Dotto, para devolução dos autos 

nº 2286-39.2005 Protocolo 12801, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85847 Nr: 4100-71.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enálio Batista Damasceno, Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO a parte exequente, a fim de colher manifestação acerca do 

comprovante de pagamento juntado pela parte executada conforme ref. 

57, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 3322-43.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Teresinha Novak Callegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente acerca do 

desarquivamento dos autos, devendo requerer o que entender de direito, 

e NADA sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

remetidos ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137486 Nr: 9547-35.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Raquel Trevisol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realiza Administradora de Consórcios Ltda, 

Domani Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Caetano Bernardi - 

OAB:21013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pellegrini de 

Arruda Alvim - OAB:SP0118685, Jose Manoel de Arruda Alvim 

Netto - OAB:SP0012363, Leandro Andrade Coelho Rodrigues - 

OAB:SP0237733, Melina Lemos Vilela - OAB:SP0243283, Rodrigo 

Leite de Barros Zanin - OAB:12129-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO a parte REQUERIDA para 

indicar, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando com objetividade e justificando sua pertinência, sem 

prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 141130 Nr: 899-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Henrique Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143165 Nr: 1834-72.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Camargo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 2839-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Dourado & Cia Ltda - ME, Valmor Dourado, 

Celma Pereira da Costa Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar contestação no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127972 Nr: 4737-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Pasqualotto de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:, THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141900 Nr: 1225-89.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 

Mercearia Bardt Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alvarenga Miranda 

- OAB:261.061/SP

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140170 Nr: 433-38.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosania Barbosa Borba Frazão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECSON NUNES DA SILVA, Otávio Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Neves de Arruda 

Campos - OAB:17268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Mariana Telles de Oliveira - OAB:OAB/MT 22.144/B

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144729 Nr: 2543-10.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Figueiredo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Bitton Rodrigues - 

OAB:071709, IZABEL CRISTINA DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394 

OAB/MS, LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES - OAB:OAB/MS 8.270, 

Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO FILHO - OAB:3.512 OAB/MS

 INTIMO a parte requerente, na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente IMPUGNAÇÃO quanto à contestação 

ofertada pela parte requerida, conforme ref. 18. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124432 Nr: 3090-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO LUIS DE SOUZA, IZAIR RODRIGUES 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que tendo em vista a correspondência devolvida com o 

motivo "mudou-se", INTIMO a parte exequente para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128525 Nr: 4985-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15.523

 INTIMO a parte exequente para apresentar planilha atualizada no prazo de 
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cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 3011 Nr: 134-57.2001.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Fernando da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz do Espirito Santo 

Brandolini - OAB:6.746/MT

 I N T I M O o advogado(a)Samuel Bibano Salgado para devolução dos 

autos nº 134-57.2001, Protocolo 3011, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145476 Nr: 2863-60.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 INTIMO a parte autora para querendo impugnar a contestação no prazo 

legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143544 Nr: 2012-21.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Felipe dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144935 Nr: 2633-18.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quezia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122559 Nr: 2276-72.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcondes Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Certifico que INTIMO a parte REQUERIDA para apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145091 Nr: 2698-13.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Esdras de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente na pessoa do seu procurador para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO à contestação 

ofertada pela parte requerida de ref. 23. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109883 Nr: 2366-17.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OSTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duílio Piato Júnior - OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para apresentar planilha atualizado no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137214 Nr: 9418-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guará Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ligia T. Romão de Carvalho - 

OAB:SP/ 215.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INITMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref. 27, requerendo o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27581 Nr: 1662-48.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanor Motter, Ivo Roque Motter, Marisete Maria 

Sulenta Motter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 I N T I M O o advogado(a)Maria Aparecida Frazão Zunta, para devolução 

dos autos nº1662-48.2009 Protocolo 27581, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 822-67.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PdSMn, HWMM, MLdSMN, HWMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 I N T I M O o advogado(a)Georgia Pinto Dias Leiteo para devolução dos 

autos nº 822-67.2011, Protocolo 34282, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85855 Nr: 4103-26.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - OAB:17840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8.312/MT, Sofia Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 Certifico e dou fé, que a parte executada devidamente intimada através 

do seu procurador, conforme DJE nº 10344, publicado no dia 25/09/2018, 

deixou transcorrer o prazo e não apresentou comprovante de pagamento 

nesta secretaria; QUE, INTIMO a parte exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139186 Nr: 10494-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Textil Amazonia Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saviatto & Medeiros 

Advogados Associados - OAB:1935/2012, Tarcisio de Medeiros - 

OAB:17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayara Bendô Lechuga 

Goulart - OAB:20191/A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 2216-36.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. D. Mochnacz & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref.54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132747 Nr: 7309-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues Garcia & Garcia Ltda-ME, Celia 

Salvadora Rodrigues Paes Garcia, João Gilberto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão da Sra 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 4096-34.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rômulo de Araújo Filho - 

OAB:19.704/MT, Ronaldo de Araujo Júnior - OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impulsionar o feito, no prazo de cinco dias, 

requerendo o que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 7327-64.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Tessaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão da Sra. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 2216-36.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. D. Mochnacz & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 INTIMO a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação anexado à ref.53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1514-27.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elismair Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldiney Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça anexada à ref. 41, quanto a ausência de citação 

do requerido, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142735 Nr: 1609-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S Joalheiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 
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com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116651 Nr: 5619-13.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 5619-13.2016.0051 – Código 116651.

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

O Município de Campo Verde ajuizou ação de execução fiscal em face de 

M.A.O Transportes Ltda ME, ambos qualificados nos autos.

A Parte Exequente comparece nos autos e pugna pela extinção da ação, 

em razão do pagamento do valor executado (ref. 24).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento do feito, uma 

vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Por corolário, DETERMINO a baixa da restrição dos veículos discriminados 

na ref. 19, bem como de outras eventuais penhoras efetivada nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 07 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126364 Nr: 4004-51.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa dos Santos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4004-51.2017.811.0051 (Código 126364).

Execução Provisória de Sentença.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução provisória de sentença movida por NEUSA DOS 

SANTOS NOGUEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, todos qualificados nos autos.

O instituto executado foi intimado para cumprir a sentença proferida nos 

autos de nº 4096-34.2014.811.0051 - código 85837 (Ref. 09), sob pena de 

multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) e, em resposta, consigna a 

impossibilidade do cumprimento da aludida determinação, alegando a 

ausência de peças essenciais e o descumprimento de determinados 

parâmetros descritos na ordem judicial para a implantação do benefício, o 

que foi contraposto pela exequente (Ref. 10, 11 e 12).

Por sua vez, o INSS comparece nos autos, por intermédio do ofício de Ref. 

21, informando o cumprimento da sentença objeto da presente ação.

Intimada para manifestação (Ref. 22), a exequente informa o cumprimento 

da obrigação (Ref. 25).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que a parte executada cumpriu a obrigação ora executada, 

razão pela qual não persistem motivos para o prosseguimento do feito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 12 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 1104-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127942 Nr: 4723-33.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmor Weissmuller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5.308/A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141440 Nr: 1029-22.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME, Fernando 

Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Campos Melo, Zaira Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:OAB/MT 11.788, Darci Melo Moreira - OAB:2626/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91159 Nr: 1094-22.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildásio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessiane Pinesso Biff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar nos autos conforme 

determinação constante do termo de audiência à ref. 65, no prazo de 5 
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(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142989 Nr: 1746-34.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Arcena Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Ferreira dos Santos - 

OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77802 Nr: 2705-78.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34360 Nr: 899-76.2011.811.0051

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Costa Carvalho, Ana Maria Mano de Carvalho, 

Sinobilino Mano de Carvalho Filho, MARIA DAS GRAÇAS VERAS, Liana 

Mano de Carvalho, Dilma Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Humberto Mano de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antoniel da Cruz Ramos - 

OAB:89284-B/MG, Carlos Roberto de Souza Carmona - 

OAB:3863/MT, Junio Cesar dos Santos - OAB:MG 22.646-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT, Raquel stroher Mano de Carvalho - 

OAB:22564/0

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Requerida acerca do 

desarquivamento dos autos, devendo requerer o que entender de direito, 

e NADA sendo solicitados no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

remetidos ao arquivo. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124022 Nr: 2904-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco PAN S.A (Banco Panamericano S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Reitero a intimação ao REQUERIDO para que cumpra a decisão de ref. 41, 

prazo de cinco dias...."INTIME-SE a requerida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o instrumento contratual original, a fim de possibilitar a 

realização da perícia..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138323 Nr: 9954-41.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32653 Nr: 2770-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Neuri Antonio 

Frozza, Dirceu Júlio Duarte, Ester Carmela Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139416 Nr: 10635-11.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Candido Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coutinho e Polisel 

Advogados Associados - OAB:355, Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 2080-68.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Jacques Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albaugh Agro Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Schneider Marx - 

OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 
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com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116946 Nr: 5811-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, Marcelo Yuji Yashiro - OAB:16250/MT, 

MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659

 INTIMO o advogado VALDIR ARIONES PIMPINATI JÚNIOR, OAB/MT 6145-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente NIVEA FERNANDA 

TEIXEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 13h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 3218-41.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Ribeiro de Souza, Marinalva Nicasso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Neves França de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11500MT, Juan Daniel Peron - OAB:7635/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 154461 Nr: 6237-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Hansel Pereira Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo 

Requerente URIEL HANSEL PEREIRA RONDON.RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Parquet, devendo o Acusado ser citado e intimado para a 

audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14h30min (horário oficial de MT), ocasião em que 

será o Acusado interrogado, na forma do artigo 57 da Lei nº. 

11.343/06.Cite-se o Acusado dos termos da ação, intimando-o para a 

audiência de instrução e julgamento.Intimem-se o Representante do 

Ministério Público, os Acusados as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, e os Advogados, via DJE, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta 

expedição.REQUISITE-SE o preso.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se 

tratarem de réu preso, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, caso 

necessário.Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 

13 de novembro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131891 Nr: 6822-73.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n. 682273-2017.811.0051

Criminal

Sentença.

Vistos etc.

O ilustre Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face 

de Igor Manoel, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática 

dos delitos previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 309, do 

CTB, na forma do art. 69, do Código Penal.

Narra à denúncia que, no mês de dezembro de 2016 o denunciado 

adquiriu e recebeu, e no dia 12/08/17, por volta de 19h40min, na

Avenida Vereador Cesar Lima, Bairro São Miguel, neste Município e 

Comarca de Campo Verde/MT, conduziu, em proveito próprio, coisa que 

sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 

Fan ES, de cor vermelha, placa NPK-1995, de Cuiabá/MT, descrita no 

termo de exibição e apreensão de fl. 05, avaliada em R$ 3.000,00 

(conforme auto de avaliação de fl. 31), de propriedade do ofendido José 

Alves de Mira Neto.

Ainda segundo a denúncia, na mesma data (12/08/17), horário e local do 

fato anterior, o denunciado dirigiu veículo

automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou 

habilitação, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida na decisão de 27/11/2017, determinando a citação 

do acusado, para responder a acusação no prazo previsto em Lei.

Citado, o acusado apresentou sua resposta escrita.

Não estando presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo 

designada a audiência UNA.

Em audiência de instrução, foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas e 

procedido, em seguida, ao interrogatório do acusado (arquivo audiovisual).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais orais, requerendo a 

condenação do Acusado em todos os termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, em razões finais orais, requereu a 

desclassificação para receptação culposa. Quanto a direção perigosa, 

que a pena fosse aplicada no mínimo legal.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

O Acusado está sendo processado pelo delito de receptação dolosa, 

descrita no art. 180, caput, do Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

 Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

 A caracterização do crime de receptação exige, de início, a existência de 

um crime prévio. Em um segundo momento, a lei exige que o agente, 

mesmo sabedor dessa circunstância ilícita do objeto material, pratique uma 

das condutas prevista no tipo.

 O delito em apreço tutela o patrimônio da vítima, e tem por objeto a coisa 

produto do crime, tendo como objeto material o bem corpóreo móvel e 

passível de ser transportado sem separação destrutiva do solo.

 Feitas estas considerações introdutórias e não havendo preliminares ou 

questões prejudiciais a serem analisadas, passo à análise da 

materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a 

ocorrência da conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo 

as razões de meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso 

IX, da Constituição de 1988.

A fim de bem identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre 

analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a 

necessária firmeza, sua materialidade.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão 

de p. 05 e as demais provas coligidas para os autos, demonstram que a 

motocicleta encontrada com o Acusado era produto de crime, restando 

comprovada a materialidade delitiva.

Quanto a autoria delitiva, entendo que esta também restou demonstrada.

O acusado, em Juízo, afirmou que não sabia da origem ilícita do bem. Veja 

parte de seu interrogatório:

“Comprei uma moto; tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém; 

passei R$ 2000,00 reais a vista; ficou de passar o restante e ele me 

passava o documento; quando puxa a placa consta a histórico do veículo 
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e ele mostrou aquele papel; que eu mostrei na delegacia; e isso me passou 

segurança; duas semanas ele morreu; ele falou que a moto era do tio dele 

em Cuiabá; estava na oficina; foi informações dos outros; não tinha 

conhecimento da ficha criminal dele; a moto está apreendida; não paguei 

mais nada; foi muito instantâneo; adquiri a moto e duas semanas depois 

ele acabou falecendo; pelo ano dela o preço estava justo (...) fiquei 

andando mais de semanas sem documento.” (arquivo audiovisual)

Todavia, se bem analisarmos as circunstâncias em que ocorreram os 

fatos, fácil perceber que o acusado praticou o crime em análise, não 

havendo nada que infirme o contrário.

Primeiro, o fato de ser novo na cidade não o isenta de sua 

responsabilização criminal. Isso porque o acusado ficou sabendo que a 

motocicleta estava sendo vendida em uma oficina mecânica. Chegando na 

oficina, foi informado pelos funcionários que o dono da moto seria uma 

pessoa conhecida como “Lukão”, famoso na cidade pelos inúmeros delitos 

patrimoniais cometidos.

Sendo assim, mesmo sendo novo na cidade, é evidente que deve ter sido 

alertado sobre o tipo comportamental do Lukão, por se tratar da cultura 

geral fazer comentários sobre o modo de vida das pessoas, 

principalmente se voltada para o crime.

Todavia, mesmo assim, o acusado entrou em contato com o senhor Lukão 

e efetuou a compra da moto.

 Mesmo a motocicleta estando em uma oficina e em nome de terceiro, o 

acusado efetuou a compra da motocicleta.

 Segundo o acusado, pagou R$ 3500,00 no bem. Mesmo sem conhecer o 

vendedor, pagou R$ 2000,00 à vista, parcelando o restante verbalmente.

Soa estranha fazer uma negociação verbal sem ao menos terem um 

conhecimento prévio, ainda mais considerando que a motocicleta nem no 

nome do vendedor estava.

Além disso, beira a ingenuidade efetuar a compra de um bem sem efetuar 

a análise de sua documentação. O acusado informou que nem mesmo fez 

pesquisas sobre a situação do bem, tendo apenas confiado na palavra do 

vendedor, que lhe mostrou um documento da DetrenNet.

 O acusado nem se preocupou em saber quem seria o proprietário do bem, 

tendo apenas confiado na palavra do vendedor, à qual nem conhecia.

 Ademais, o acusado afirma que adquiriu o bem em dezembro de 2016. 

Destarte, bastava uma simples consulta no DetranNet para constatar que 

a motocicleta era produto do crime, já que consta impedimento resultante 

de furto e/ou roubo registrado em 04/11/2016 (p.22).

Nesse ponto bom deixar consignado o depoimento dos Policias Militares 

que efetuaram a prisão do acusado e, também atestaram ser a motocicleta 

produto de crime:

PM Gerson Martins Lourenço Júnior: “estava em rondas; visualizou ele 

conduzindo a motocicleta; um deles sem capacete; foi realizar abordagem; 

tentou fugir; fez acompanhamento; perdeu o controle e caiu; fez a 

abordagem; fez a checagem e verificamos que era roubada; disse que 

não sabia que era roubada.” (arquivo audiovisual).

PM Herivan Batista Boa Morte: “Dois rapazes; um sem capacete; eles 

saíram em rumo ignorado; próximo a avenida Cesar Lima perderam o 

controle; caíram; demos voz de prisão; não sabíamos da motocicleta; foi 

checar e constou produto de roubo ou furto”; (arquivo audiovisual).

Calha ainda mencionar que, semanas após o falecimento do Senhor 

Lukão, que vendeu a motocicleta para o acusado, o mesmo além de não 

pagar o restante do preço, continuou utilizando o bem sem qualquer 

documentação.

O próprio acusado afirmou em Juízo que não se preocupou em tentar 

regularizar a motocicleta nem mesmo fazer checagens sobre sua origem 

e/ou eventual pendências.

Não se preocupou em ir atrás do proprietário do bem que constava no 

documento do veículo. Se o vendedor Lukão havia informado que era um 

parente seu de Cuiabá porque o acusado não foi tentar procurá-lo para 

regularizar a situação.

Se realmente o preço combinado foi R$ 3500,00 reais porque o acusado 

não pagou o restante para o José Alves da Mira Neto, cujo nome consta 

no registro do veículo, e seria “parente” do vendedor Lukão.

Ademais, o que deve também ser sopesado é o fato do objeto produto de 

furto ter sido aprendido em seu poder, o que, segundo a jurisprudência, 

inverte o ônus da prova, ou seja, caberia ao acusado demonstrar que não 

tinha conhecimento da origem ilícita da coisa.

Veja, neste sentido, o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ADULTERAÇÃO 

DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECEPTAÇÃO - 

ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DELITIVAS COMPROVADAS

 - Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pela palavra da vítima 

corroborada pela prova testemunhal produzida, mantém-se a condenação 

afastando-se o pleito absolutório. - O conhecimento da origem ilícita da 

coisa no crime de receptação dolosa pode ser demonstrado por 

circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. - A posse 

da res furtiva, aliada à fragilidade da versão do agente e às 

circunstâncias da prisão, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do 

ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude 

dos bens”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.16.032536-5/001, Relator(a): 

Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

24/10/2018, publicação da súmula em 31/10/2018)

“RECEPTAÇÃO - NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA - 

IRRELEVÂNCIA NO CASO - JUSTIFICATIVAS NÃO PROVADAS - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Mesmo adotando a versão do réu de 

que tomou ciência de que o bem seria diverso daquele que adquiriu de 

terceiro em momento posterior ao da aquisição e que desconhecia a sua 

origem ilícita, ainda assim não seria possível a absolvição porque na 

ciência, patente se tornaria a origem ilícita do bem pelo só preço da 

aquisição, de modo que o fato de conduzir o bem e transportá-lo, tentando 

influenciar terceiro de boa-fé para a aquisição subsumiria em pelo menos 

dois núcleos do tipo penal em comento, condição, no entanto, que se 

resolve na inconsistente e não provada versão em função da inversão do 

ônus da prova. Recurso não provido”. (TJ-MG.APELAÇÃO CRIMINAL 

1.0145.04.136871-6/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. JUDIMAR BIBER. 

Publicado: 06/10/2009).

Nesse ponto, o acusado não produziu qualquer prova para corroborar a 

sua versão sobre os fatos alegados.

Poderia ter acionado o pessoal da oficina mecânica e até mesmo o 

proprietário do bem, pois, conforme sua versão, sendo parente do 

vendedor Lukão, com certeza iria depor a seu favor.

 Todavia, a própria testemunha arrolada pelo acusado informou que o 

mesmo agiu de forma errada, ao adquiri um bem de pessoa estranha sem 

ao menos consultar sua origem e procedência. Veja:

Eliane da Silva: “conheço ele a um ano e pouco da igreja; comportamento 

bom; comprou e não olhou direito e ai aconteceu; se tivesse olhado a moto 

certinho não teria acontecido isso; comprado coisa barata acaba saindo 

cara”. (Arquivo audiovisual)

Ora, não é crível que alguém compre uma motocicleta sem nenhuma 

documentação ou que se conforme em recebê-la posteriormente, 

sobretudo considerando que o vendedor era uma pessoa desconhecida, 

acusada de praticar vários crimes patrimoniais na cidade.

Como se sabe, no crime de receptação, a prova direta da consciência da 

ilicitude dos bens por parte do acusado é demasiado difícil de ser obtida, 

uma vez que ao Julgador não é possível adentrar no ânimo do sujeito e dali 

extrair a sua intenção e vontade. Assim, dada a sutileza da prova, 

entende-se que o dolo pode ser perfeitamente extraído pelas 

circunstâncias e indícios que circundam a prática criminosa.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - DESCLASSIFICAR 

PARA CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO 

DEMONSTRA QUE O RÉU SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - MANTER 

CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de crime de 

receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a 

origem ilícita da coisa pode ser deduzida de hipóteses ou circunstâncias 

exteriores, isto é, do comportamento externo e do 'modus operandi' do 

comprador, pois, não sendo capaz de penetrar no foro íntimo do agente, 

não há como avaliar o dolo de maneira direta ou positiva”. (TJMG - 

Apelação Criminal nº 1.0232.03.003760-9/001, Rel. Des. Fernando Starling, 

p. 11/01/2008);

Assim, pelas razões já exposta, em que pese o arrazoado trazido pelo 

ilustre Advogado, alegando a incidência da receptação na modalidade 

culposa, entendo que sua tese defensiva não merece prosperar, pois as 

provas dos autos são contundentes em afirmar que o Acusado praticou o 

crime imputado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

 Destarte, estando comprovada a conduta delituosa do Acusado, merece 

a condenação nas penas respectivas.

- Art. 309, do CTB:

Dispõe o artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro:

“ Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 

Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de 
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dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um 

ano, ou multa”.

O núcleo do tipo é dirigir, que significa ter sob seu controle os mecanismos 

de direção e velocidade de um veículo, colocando-o em movimento por 

determinado trajeto. É necessário, ainda, que o fato ocorra em via

pública.

Para que exista o crime, é necessário que o condutor do veículo não 

possua Permissão para Dirigir (documento válido por um ano aos 

candidatos aprovados nos exames) ou Habilitação.

Ademais conforme alerta Fernando Capez: “para a caracterização desse 

crime basta que o agente conduza o veículo sem habilitação e de forma 

anormal, irregular, de modo a atingir negativamente o nível de segurança 

de trânsito, que é o objeto jurídico tutelado pelo dispositivo (dirigir na 

contramão, em ziguezague, desrespeitando preferencial etc)”.

 E finaliza:

“É, portanto, desnecessário que se prove que certa pessoa sofreu efetiva 

situação de risco, pois, conforme já mencionado, não se trata de crime de 

perigo concreto (ou abstrato). Trata-se de

crime que efetivamente lesa o bem jurídico “segurança viária”, de forma 

que o sujeito passivo é toda a coletividade e não pessoa certa e 

individualizada. À acusação, portanto, incumbe provar que o agente não 

possuía habilitação e que dirigia desrespeitando as normas de tráfego, 

ainda que não tenha exposto diretamente alguém a risco”. (Legislação 

Penal Especial. 2012, p. 353/354).

Feitas estas considerações introdutórias e não havendo preliminares ou 

questões prejudiciais a serem analisadas, passo à análise da 

materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a 

ocorrência da conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo 

as razões de meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso 

IX, da Constituição de 1988.

A fim de bem identificar a existência da figura delitiva supracitada, cumpre 

analisar se os elementos dos presentes autos comprovam, com a 

necessária firmeza, sua materialidade.

Com efeito, o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão 

de p. 05 e as demais provas coligidas para os autos, demonstram a 

prática do crime de dirigir sem habilitação.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

O acusado confessou que estava dirigindo sem habilitação. Disse ainda 

que estava carregando um passageiro sem capacete e que ao avistar a 

polícia correu, tendo caído da motocicleta. Veja:

“Comprei uma moto; (...) La em casa tinha um capacete; e nesse percurso 

que apareceu a viatura; quando avistou a polícia prossegui; passamos em 

frente deles; já estava chegando próximo de casa; desequilibrei a moto e 

cai; não era habilitado (...) fiquei andando mais de semanas sem 

documento.” (arquivo audiovisual)

A confissão foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos 

aos presentes autos, especialmente pelas declarações das testemunhas 

do caso.

Pela importância transcrevo parte do depoimento das testemunhas e 

policiais militares que atenderam a ocorrência:

PM Gerson Martins Lourenço Júnior: “estava em rondas; visualizou ele 

conduzindo a motocicleta; um deles sem capacete; foi realizar abordagem; 

tentou fugir; fez acompanhamento; perdeu o controle e caiu; fez a 

abordagem; fez a checagem e verificamos que era roubada; disse que 

não sabia que era roubada. ” (arquivo audiovisual).

PM Herivan Batista Boa Morte: “Dois rapazes; um sem capacete; eles 

saíram em rumo ignorado; próximo a avenida Cesar Lima perderam o 

controle; caíram; demos voz de prisão; não sabíamos da motocicleta; foi 

checar e constou produto de roubo ou furto”; (arquivo audiovisual).

Portanto, tanto a autoria quanto a materialidade são fatos incontroversos, 

uma vez que nem o próprio Acusado refutou tal afirmação.

In casu, entendo que deve ser reconhecida a existência da atenuante 

referente à confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Isto porque o acusado confessou a prática do crime, tendo relatado os 

fatos de forma clara, precisa e, em sintonia com os depoimentos colhidos 

durante a instrução processual. Nesse sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. FASE INQUISITORIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. 

CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 

ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E DE 

COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA.1. A jurisprudência dos tribunais 

superiores já se firmou no sentido de que, a teor do art. 65, III, d, do Código 

Penal, a confissão espontânea, ainda que parcial, é circunstância que 

sempre atenua a pena. A própria retratação em juízo, em tais casos, não 

tem o condão de excluir a aplicação da atenuante em referência. A única 

exigência legal para a incidência da mencionada atenuante é que seja ela 

levada em consideração pelo magistrado quando da fixação da autoria do 

delito. Precedentes do STF e do STJ (...) ”. (AgRg no HC 122.632/MS, Rel. 

Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010).

Reconheço, pois, em favor do acusado a confissão espontânea.

Assim sendo, por todo o exposto, fácil perceber que o Acusado fez sua 

conduta adequar-se àquela prevista no art. 309, caput, da Lei n.º 9.503/98 

(Código de Trânsito Brasileiro), não havendo qualquer causa excludente 

de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

 Decido.

Ex positis, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o Acusado Igor Manoel, já qualificado nos autos, nas penas 

do artigo 180, caput, do Código Penal e art. 309, do CTB, na forma do art. 

69, do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar-lhe a pena:

- Art. 180, caput, do CP:

O Código Penal atribui para o crime de Receptação a pena de reclusão de 

01 um) a 4 (quatro) anos e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, 

proveniente de dolo direto, é inerente ao tipo penal. O acusado não possui 

antecedentes. Não constam nos autos elementos e provas para analisar 

conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias não são 

desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe prejudicam, vez que a 

ambição integra o tipo. O fato praticado teve consequências, já que a 

motocicleta não foi devolvida ao seu legítimo dono. No que se refere ao 

comportamento da Vítima, devo salientar que ela não contribuiu para a 

prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, não vejo nenhuma 

circunstância atenuante ou agravante em desfavor do acusado, pelo que 

mantenho a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão.

3ª fase – Pena Definitiva:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. 

Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar 

todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva 01 (um) ano e 02 

(dois) meses de reclusão.

 Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e o valor do 

dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, 

todos do Código Penal.

Pena definitiva: torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses 

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no 

mínimo legal.

- Art. 309 do CTB:

A Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) atribui para o crime de 

dirigir sem habilitação a pena de detenção, de seis (6) meses a um (01) 

ano ou multa.

 1ª fase – Pena Base:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 

conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal. Os 

antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. A conduta social, que deve 

ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e 

profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e 

provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não 

são desfavoráveis. Os motivos do crime não lhe afetam. O fato praticado 

não causou consequências. No que se refere ao comportamento da 

vítima, não há prejuízo ao acusado, uma vez que o crime possui como bem 

jurídico a segurança viária.

Deste modo, sopesando uma a uma as circunstâncias judiciais 

estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, por serem todas favoráveis 
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ao acusado, aliado a sua confissão espontânea, entendo que deverá ser 

fixada apenas a pena de multa, que fixo em 30 (trinta) dias multa, à razão 

de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a 

capacidade econômica do réu, devendo ser observado, quanto a sua 

execução, o disposto no artigo 51 do Código Penal.

 Pena definitiva: torno definitiva a pena de multa de 30 (trinta) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato.

- Do concurso material de crimes - art. 69 do CP.

Segundo dicção legal (CP, art. 69),

 "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 

ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido".

 É o caso dos autos.

Assim, impõe-se a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas 

ao Acusado, em conformidade com o preceito emanado do artigo 69, 

caput, do Código Penal.

Somatória das penas aplicadas: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal + 30 

(trinta) dias à razão de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato = 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, fixados no mínimo legal + 30 (trinta) dias à razão de 1/3 do 

salário mínimo vigente à época do fato

Portanto, condeno o Acusado a cumprir a pena privativa de liberdade total 

de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, devendo ser cumprida em 

regime aberto, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal e 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal + 30 (trinta) 

dias à razão de 1/3 do salário mínimo vigente à época do fato

Atendidos, pelo Acusado, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no 

art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 

(três) salários mínimos para entidade com destinação social a ser definida 

pelo juiz das execuções penais. Obediente ao art. 44, §2º, do CP, condeno 

o Acusado, ainda, à pena de interdição temporária de direitos, a fim de 

proibir que o Acusado frequente bares, boates ou congêneres.

Ressalto que a pena de interdição temporária de direitos terá a mesma 

duração da pena privativa de liberdade substituída, conforme determina o 

artigo 55 do Código Penal.

Determino que o valor pago a título de fiança seja deduzida da pena 

imposta.

Suspensão condicional da pena: Em face da substituição da pena privativa 

de liberdade pelas restritivas de direito, tem-se como incabível o benefício 

do sursis (CP, art. 77, III).

Disposições finais:

Deixo de condenar o Acusado nas custas processuais.

Considerando a quantidade e qualidade da pena imposta aos acusados, 

especialmente pelo regime de cumprimento e substituição da pena por 

restritivas de direitos, concedo o apelo em liberdade.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público e o Acusado, pessoalmente, 

indagando-lhes sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante 

termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT. Intime-se o advogado do acusado, via DJE.

Somente com o trânsito em julgado para todas as partes, lançando-se os 

seus nomes no Rol dos Culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.

Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1. O Acusado foi preso em flagrante na data de 12/08/2017. Foi liberado 

na data de 13/08/2017, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 

2.811,00 reais.

2. O Acusado é primário.

3. Quanto a motocicleta apreendida (Termo de exibição e apreensão de p. 

05), caso não tenha sido entregue ao legítimo proprietário e, após o 

transcurso do prazo de 90 dias do trânsito em julgado, DECRETO sua 

perda em favor da união, determinando, desde já, a realização de leilão 

público para venda judicial do bem. O dinheiro apurado será recolhido ao 

Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé (art. 

122, CPP).

Publique-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Campo Verde/MT, 8 de novembro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA NONATO SANTANA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora na pessoa de seu procurador, para, querendo, no prazo 

legal, impugnar a contestação. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DERVILLI LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000215-82.2018.811.0051 Polo Ativo: AMANDA DERVILLI LIMA SANTOS 

Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AMANDA 

DERVILLI LIMA SANTOS contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse 

de agir e ausência de pretensão resistida, no mérito, afirma que agiu em 

seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a 

legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação à 

condenação e aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares 

suscitadas pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 
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legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOUSA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000992-12.2017.811.0051 Polo Ativo: SILVIO SOUSA PASSOS Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SILVIO SOUSA 

PASSOS contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminar de eventual pedido de desistência e juntada de certidão de 

negativação original, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular 

de direito em face da regularidade na contratação, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

defende a possibilidade de fraude, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova e a necessidade da aplicação da Sumula 385 STJ, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar As preliminares em face de eventual pedido de 

desistência e juntada de certidão de negativação original arguidas pela ré, 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 
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forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com o Autor. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas, relatório de 

chamadas e faturas em anexo aos autos pela Ré em sua defesa, não 

pode ser utilizado como prova em desfavor da Autora até porque, são 

supostas provas produzidas de forma unilateral, restando prejudicado o 

meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Já em relação à aplicação da Sumula 385 STJ, 

verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso concreto em virtude 

do autor estar discutindo os débitos em outros processos, motivo pelo 

qual, afasto aplicação da Sumula em questão em virtude da ausência de 

prova do débito. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da 

inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da 

inexistência do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – 

Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta por meio da documentação anexa aos autos. Porém, 

o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no 

SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome 

da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 5- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de junho de 2018. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 
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__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001292-71.2017.811.0051 Polo Ativo: ADRIANO RODRIGUES SOARES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se 

de embargos de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando, em suma, que a sentença proferida incorreu em contradição, em 

relação à fundamentação quanto o reconhecimento da assinatura do 

contrato de prestação de serviço e a ausência do reconhecimento da 

litigância de má-fé. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, 

na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. No caso posto à liça, aduz a parte embargante que há contradição 

em relação à fundamentação quanto o reconhecimento da assinatura do 

contrato de prestação de serviço e a ausência do reconhecimento da 

litigância de má-fé. Neste passo, a contradição arguida não tem nenhuma 

pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é adequar a 

decisão aos seus interesses. Analisando os autos, verifica-se que o 

instituo processual utilizado pela Embargante não é a via adequada para 

rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião 

em que não há como acolher a pretensão da Embargante em razão de 

inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do 

Código de Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. 

Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 24 de julho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001667-38.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O Autor, por 

meio da petição de ID 16115491 e em audiência de conciliação (ID 

16204044), noticiou o descumprimento da antecipação de tutela pela 

Requerida, visto que a mesma não procedeu a baixa do gravame 

registrado no veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, pugnando assim, pela 

majoração da multa diária que foi fixada na decisão que acolheu o pedido 

de tutela de urgência. Compulsando os autos, observa-se que a Requerida 

foi devidamente citada da ação e intimada acerca da tutela antecipada 

deferida no presente feito, conforme ID 15927661. Com efeito, 

considerando que a Reclamada deixou de proceder à baixa do gravame 

incidente sobre o veículo objeto da demanda, torna-se perfeitamente 

possível a majoração da multa diária para compelir ao cumprimento da 

decisão judicial. Desta forma, sem prejuízo da multa diária já fixada, a fim 

de bem cumprir a determinação judicial, INTIME-SE a Reclamada para que 

promova baixa do gravame registrado no veículo Toyota Hilux CD 4x4 

SRV, fabricação/modelo 2015/2015, placas QBL 6632/MT, RENAVAN 

01043959774, CHASSI 8AJFY29G0F8584438, cor prata, cuja restrição foi 

feita no Detran do Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de majoração de multa, a qual desde já fixo em R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Intimem-se as partes litigantes e seus Advogados constituídos nos 

autos. A Requerida apresentou contestação. Assim, aguarde-se o 

decurso do prazo para impugnação e, em seguida, retornem ou autos 

conclusos para analise da necessidade de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 06 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001041-19.2018.811.0051 Polo Ativo: ROSANGELA MARQUES DA SILVA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSANGELA 

MARQUES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e ausência de certidão original expedida pelo 

órgão competente SPC, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular 

de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de 

má-fé e ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. A reclamada sequer trouxe aos autos tela 

de seu sistema com dados e cadastro pessoais da Autora que pudesse 

ser utilizada como prova da relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da 

Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 
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demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001120-32.2018.811.0051 Polo Ativo: ADRIANO HENRIQUE PONTES DA 

SILVA Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADRIANO 

HENRIQUE PONTES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, eventual 

pedido de desistência, impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

ausência de consulta extraída dos órgãos competente, no mérito afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas se 

confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito 

no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de 

forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando certidão SPC como meio de prova da negativação indevida. A 

reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e que o débito 

discutido neste processo é exigível, tendo em vista a regularidade na 

contratação, afirmando serem inexistentes os danos morais, pois agiu 

dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. Entretanto, a parte Ré em sua defesa atribui o fato 

da existência do débito na possibilidade de fraude por terceiro, 

requerendo neste caso a aplicação da excludente de responsabilidade. 

Pois bem, entendo que neste caso é incabível a aplicação da excludente 

de responsabilidade, pois a parte Ré sequer trouxe algum documento do 

suposto falsário, restando prejudicada a tese suscitada, devendo ser 

responsabilizada em face do ilícito ocorrido com a Autora. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve apresentar dados pessoais do contratante, como por 

exemplo, endereço, inscrições do número de CPF e RG, números de 

celular e número do contrato de prestação do serviço. Diante disso, da 

forma que se encontra as telas sistêmicas acopladas aos autos, deveria 

estas, no mínimo estar acompanhada de contrato devidamente assinado 

ou áudio, para demonstrar a relação consumerista entre as partes 

envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em 

favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte 

Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da 

Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão 

do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de 

comprovar a legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 
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existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto ao pedido contraposto, extrai-se 

que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c Enunciado 31 do FONAJE permite ao 

Réu formular pedido que se enquadre o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem 

como, caso seja pessoa jurídica é admissível pedido contraposto. Porém, 

no caso em tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito 

discutido nestes autos em face da cobrança de suposto débito, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro 

não há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a 

reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001091-45.2018.811.0051 Polo Ativo: MARIA APARECIDA BATISTA DE 

SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIA 

APARECIDA BATISTA DE SOUZA contra BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A objetivando indenização por danos morais em face da cobrança 

indevida. A parte requerida devidamente intimada em audiência preliminar 

conforme se observa do termo de conciliação juntada aos autos (id 

15016888), não apresentou defesa nos autos. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, observo 

que a intimação efetuada no ato da audiência preliminar para 

apresentação de defesa é devidamente válida. Assim, apesar de 

devidamente intimado, o Reclamado compareceu à audiência de 

conciliação (id 15016888), não apresentando defesa, todavia, até a 

presente data, não firmou qualquer justificativa da ausência da juntada de 

defesa nos autos. Haja vista que a reclamada compareceu à audiência 

preliminar, porém não apresentou contestação apesar de devidamente 

intimado, há de se decretar sua revelia, conforme autoriza o artigo 20 da 

Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme determina 

Enunciado nº 11 do FONAJE, necessário se faz analise das provas 

carreadas aos autos pela parte Autora. Extrai-se da documentação 

acoplada a inicial que a Autora teve seu nome e CPF negativado pela Ré 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Verifica-se ainda 

que Autora desconhece a divida alegando que trata-se de cobrança 

indevida, pois sequer manteve relação jurídica com a reclamada. Assim, 

diante da documentação acostada aos autos, verifica-se que a Autora 

assiste razão em seu pleito inicial. Assim, diante da documentação 

acostada aos autos, verifica-se que a Autora assiste razão em seu pleito 

inicial. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser responsabilizada 

pelo ocorrido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

pela parte Autora em sua inicial. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de sua intimação, 

conforme consta no termo de conciliação juntada aos autos (Id 15016888). 

Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo ato ilícito 

praticado, pois de forma indevida, efetuou cobrança de valores indevidos. 

É imperioso impor édito condenatório a parte reclamada, pelos danos 

morais ocasionados a parte reclamante, advindos da cobrança e 
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negativação indevida de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito SPC. Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais 

é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta 

Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a 

indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o 

Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação 

jurídica mantida entre as partes de natureza consumerista, a 

responsabilidade civil na hipótese em julgamento é objetiva, uma vez que 

as atividades comerciais e bancárias estão incluídas no conceito de 

serviço, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 

2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de indenizar na 

responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de 

apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita 

representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de 

causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no 

prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes 

autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000490-39.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSE RONALDO DA SILVA 

BUARQUE Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSE RONALDO 

DA SILVA BUARQUE contra BANCO BRADESCO S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida, no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de 

direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança 

ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares 

suscitadas pela Requerida se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 
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como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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VERANICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por VERANICE 

RODRIGUES DE SOUSA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de inversão do ônus da 

prova e ausência de certidão original expedida pelo órgão competente 

SPC, no mérito, afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na 

contratação juntando tela sistêmica, defende o exercício regular de direito, 

a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão 

do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares arguida pela 

ré, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo 

qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de 

ocorrência. Já a reclamada em sua defesa alega que houve contratação 

da linha do serviço pós pagos por meio da migração do número 

66-9609-5464, juntando telas sistêmicas com dados pessoais da Autora, 

histórico de pagamentos e débito em aberto no valor de R$ 233,79 

comprovando a relação jurídica entre as partes. Assim, insurge dos autos 

que, as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu conteúdo dados 

pessoais da Autora, com endereço e CEP, bem como o valor em aberto da 

referida linha celular cancelada. Assim, entendo que a tela sistêmica, 

neste caso, há de ser admitida como meio de prova da contratação, 

afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando 

claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada ao 

reclamante, evidenciando que o Reclamante utilizou dos serviços 

prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a 

jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE 

JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 439018120138110001/2015, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes da alegação de que o contrato de prestação de 

serviços de telefonia ofertados pela Ré é falso ou que o débito é 

inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da 

relação jurídica. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu 

dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor 

discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há 

outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, 

II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 

188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte autora não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a indevida cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF 

junto aos órgãos de proteção ao crédito e a inexigibilidade do crédito 

discutido nestes autos. Neste passo, entendo que em virtude da inversão 

do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, 

o consumidor, restou comprovado pela reclamada a existência e 

exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o Autor cumprir 

com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da 

prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da 

inexistência do débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada 

requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no 

caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da 

Autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou 

que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010238-78.2015.811.0051 Polo Ativo: DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME 

Polo Passivo: KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de execução ajuizada por DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME contra KETTELEN CAMILA RAASCH SANTANA 

objetivando recebimento de valores. Uma vez que a Exequente, mesmo 

intimada (Id 14555959), não promoveu o regular andamento do feito 

consoante registro nos autos (Id 15541776), é necessário aplicar nesta 

hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. Artigo 53 - A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: Artigo 51 - 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes. II - Dispositivo Por tais considerações, em razão do 

abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 15541776) 

JULGO EXTINTO a presente execução de titulo judicial, na forma do artigo 

53, § 4º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-34.2018.8.11.0051
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JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA TEREZA DE ANDRADE RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001622-34.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSE STANDNIK FILHO & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: ANA TEREZA DE ANDRADE RANGEL Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de ação de reclamação ajuizada por JOSE 

STANDNIK FILHO & CIA LTDA - ME em face de ANA TEREZA DE 

ANDRADE RANGEL objetivando recebimento de valores. Extrai-se dos 

autos por meio da petição anexa aos autos (Id 15451179) que a parte 

autora não possui interesse no prosseguimento da ação em virtude do 

recebimento dos valores, requerendo a extinção do feito. Assim, conforme 

requerido pela parte autora, tem-se que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Dispositivo Em atenção ao pedido de desistência da parte 

Autora (id 15451179) e com fundamento no art. 485, inciso VIII do Novo 

Código de Processo Civil c/c o art. 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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SHEILA ADRIANI RIBEIRO LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000921-10.2017.811.0051 Polo Ativo: A. DE SOUZA DIAS & LTDA - ME 

Polo Passivo: SHEILA ADRIANI RIBEIRO LINS Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por A. DE SOUZA 

DIAS & LTDA - ME contra SHEILA ADRIANI RIBEIRO LINS objetivando 

cobrança de valores referente a venda de produtos. Devidamente citada 

para comparecer a audiência de conciliação conforme certidão positiva do 

Oficial de Justiça juntado aos autos (Id 14292932), a parte reclamada não 

compareceu em audiência, conforme consta no termo (id 15009152) bem 

como não apresentou contestação, em contrapartida a parte promovente 

requer a aplicação dos efeitos da revelia. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que o 

Reclamado foi devidamente citado pelo Srº Oficial de Justiça, o que torna o 

ato de citação devidamente válida. Assim, apesar de devidamente citada, 

conforme Mandado de Citação positivo juntado aos autos (id 14292932), a 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (id 15009152), 

tampouco apresentou defesa nos autos, porém, até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (id 14292932), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa da nota promissória anexa a inicial 

devidamente assinada pela Ré. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que a 

reclamante possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda 

de produtos que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que 

encontra-se anexo a inicial 04 boletos assinados pelo Réu no valor de R$ 

163,00 (cada) totalizando o valor de R$ 652,00, comprovando a 

exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não há, senão a 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada a efetuar o pagamento de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e 

dois reais) referente à compra de produto; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA PINHEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001159-92.2018.811.0051 Polo Ativo: JUREMA PINHEIRO DE JESUS Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JUREMA 

PINHEIRO DE JESUS contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

reajuste da fatura referente ao mês de maio de 2018. Devidamente citada 

(id 14537420) para comparecer a audiência de conciliação, a parte 

reclamada ausentou-se, conforme consta no termo de conciliação (Id 

15240983) em como não apresentou defesa nos autos, em contrapartida a 

parte promovente requer a aplicação dos efeitos da revelia. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De 

início, observo que a citação feita por Oficial de Justiça (Id 14537420) é 

suficiente para a regularidade do ato conforme artigos 242, § 1º e 246, II 

ambos do Código de Processo Civil, não havendo em que se falar em 

nulidade. Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência 

preliminar, porém apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, 

conforme se observa da citação juntada aos autos (id 14537420), 

operando-se os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 

20 da Lei 9.099/95. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da 

revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pela 

autora, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20 e 78 

FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, 

apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão da 

reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem 

guarida no direito e na jurisprudência pátria. De fato, em primeiro plano, 

anoto que restam comprovados por meio da documentação juntada aos 

autos que assiste razão a parte Autora. A parte ré deve ser compelida a 

cancelar e reajustar a fatura referente ao mês de maio de 2018 no valor 

de R$ 242,85, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada 

aos autos é apta a comprovar as alegações da requerente em virtude da 

juntada de faturas a meses anteriores referente ao consumo entre os 

meses de fevereiro a junho de 2018 que possui variações de valores de 

R$ 70,18 a R$ 117,92, restando demonstrado a ilicitude em face da 

cobrança da fatura do mês de maio de 2018. Portanto, o cancelamento e o 

reajuste da fatura referente ao mês de maio de 2018 no valor de R$ 

242,85 atribuído à parte autora é medida que se impõe. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Declaro inexistente o débito relacionado às faturas 

referentes aos meses de maio de 2018 no valor de R$ 242,85 (duzentos e 

quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento na data 

de 07.06.2018; 2- Determino que a reclamada retifique a fatura referente 

ao mês de maio de 2018 discutida nestes autos no prazo de 05 dias com 

adequação do real consumo da reclamante, sob pena de imposição de 

multa que fixo no valor de R$ 100,00 por dia em caso de descumprimento; 

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Vistos,

 Aguarde-se a vinda do Laudo de Inspeção.

Com a juntada, abra-se prazo sucessivo às partes para apresentação de 

alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 992-37.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam os patronos das partes acerca da 

designação dos Leilões, sendo designados o Primeiro e o Segundo para o 

dia 27 de fevereiro de 2019, sendo que o Primeiro ocorrerá a partir das 

10:00 horas (MT) e o Segundo a partir das 13:00 horas (MT). Os leilões 

serão realizados na modalidade eletrônico pela Balbino Leilões Judiciais, 

podendo ser contatado pelo telefone 0800-707-9272 e acompanhado pelo 

site www.balbinoleiloes.com.br.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Vistos,

 Aguarde-se a vinda do Laudo de Inspeção.

Com a juntada, abra-se prazo sucessivo às partes para apresentação de 

alegações finais.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51311 Nr: 2426-90.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Araguaia Ltda, Hollidai da Silva 

Gomes, Jair Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9641/B

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 55.

Outrossim, proceda-se o recolhimento da comissão dos leiloeiros no 

importe de 2% do valor da avaliação, conforme edital, fls. 48/v, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de retomada da hasta em caso de não 

pagamento do leiloeiro.

Às providências. Cunmpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 127-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 20.350

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro de 

2018 às 13h30min (horário oficial do MT), momento em que será procedido 

o depoimento pessoal das partes, bem como oitiva de testemunhas.

 Intimem-se as partes para que, querendo, tragam aos autos rol de 

testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as eventuais 

testemunhas arroladas pelas partes, sejam intimadas na pessoa de seus 

Procuradores para compareceram à referida solenidade, exceto se o 

requerido for representado pela Defensoria Pública.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 1280-77.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARCELO ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No dia 06 (seis) de novembro de 2018, às 12h: 30min.(MT), nesta cidade 

e Comarca de Canarana/MT, na sala de Mediação/Conciliação, sob a 

determinação, orientação e supervisão do MM. Juiz de Direito Dr. Darwin 

de Souza Pontes, tendo comparecido a parte solicitante acompanhada de 

advogado e ausente a parte solicitada.Tendo em vista a ausência da parte 

solicitada, bem como a Carta Precatória ainda não foi devidamente 

cumprida, esta sessão restou prejudicada.Indagada o representante da 

parte solicitante para reagendar a sessão, esta manifestou 

interesse.Assim, levando em consideração, a possibilidade de transação 

entre as partes, e atendendo ao requerimento da parte solicitante, foi 

reagendada a sessão para o dia 29 de novembro de 2018 às 12h30min. 

(MT), pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, bem como possibilitará as partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses.Desta forma, 

faço remessa dos presentes autos ao juízo de origem para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 804-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGBDAF, SBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Robério Braga 

Vilela - OAB:3.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 173881/2018

 Autos de Origem: 804-68.811.0029 – Código 66003

Solicitante/Requerente: Murillo Gabriel Batista de Amorim Ferreira

Representante(Requerente): Simone Batista de Amorim

Solicitado/Requerido: Fernando Neres Ferreira

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 193881/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 05 de dezembro de 2018 às 13h00min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 04 de setembro de 2018.

Silvane Marlise Schweig Santana

Gestora Substituta

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000522-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ALFREDO WEIRICH - ME (REQUERENTE)

HUDSON ALFREDO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000522-13.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: HUDSON ALFREDO WEIRICH, HUDSON ALFREDO WEIRICH - 
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ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Ante a distribuição por 

dependência em processo de vara diversa, conforme se infere em Id. 

16482544 e Id. 16474147, arquive-se o feito, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 13 de novembro de 

2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

TAYZA BRUNA SILVA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico para os devidos fins e em cumprimento do 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO em que é parte 

Exeqüente Rural Canarana Ltda e parte Executada Oldair Sangaletti e 

Taysa Bruna Silva da Rocha, que para proceder o fiel cumprimento do 

mandado se faz necessário que a parte exequente apresente cópia 

atualizada das matriculas nº 13.267, 13.354, 16.401, 16.437 e 16.525, bem 

como, recolha a diligência da quilometragem a ser percorrida para cada 

matricula e os atos a serem cumpridos: penhora, avaliação e intimação 

dos dois executados. Nestes termos, suspendo minhas diligências e 

devolvo o mandado à secretaria, para os devidos fins. Canarana-MT, 14 

de novembro de 2018. Magda Wisch Oficiala de Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 15475 Nr: 1193-39.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA, Alma 

Maria Werle Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Vistos...

 1. Defiro o pedido de fls. 236. Determino que a Sra. Gestora Judiciária 

designe novas datas para realização de hasta pública, expedindo-se edital 

e mandado, consignando que deverá constar nos aludidos documentos 

que não havendo expediente nas datas designadas, a hasta pública será 

realizada no primeiro dia útil subsequente.

2. Proceda-se à publicação do Edital em estrita observância aos ditames 

do artigo 886 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

3. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as 

pessoas mencionadas no art. 889 do NCPC, conforme o caso.

4. Em sendo negativo o termo de leilão, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, 

consignando que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MASSAHARU ARAKI OAB - PR33824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

constando "não procurado".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79317 Nr: 884-18.2016.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pedro Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES PEDROZO - 

OAB:17137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 553,62(Quinhentos e 

cinquenta e tres reais e sessenta e dois centavos)) calculadas à Ref. 99. 

OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

guia de custas e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos)para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 898-31.2018.811.0024

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE ALVES DA SILVA, RHISLLEY WESLLEY DA 

SILVA, GLAUBER WESLLEY DA SILVA, Glenda Karolini Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 553,62(quinhentos e 

cinquenta e tres reais e sessenta e dois centavos) calculadas à Ref. 18. 

OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento 

de guia de custas e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 77813 Nr: 281-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte impugnante via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 553,62(Quinhentos e 

cinquenta e tres reais e sessenta e dois centavos) calculadas à Ref. 37f. 

OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

guia de custas e R$ 140,22 (Cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 6196-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulamérica Cia Nacional de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevelt Ferreira Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:19112/B

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 23 de janeiro de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76304 Nr: 2956-12.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rander Rodrigues Farias, Leidiane Teixeira Campos 

Farias, AGROVALE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

PECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Triângulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:15182/A, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:11670

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 31 de janeiro de 2018, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96390 Nr: 4174-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cezarino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos, etc.

I. Compulsando os autos, vislumbro que inexistem questões preliminares 

passíveis de decisão, razão por que o feito deve ser saneado e 

encerrada a fase postulatória nos presentes autos. Assim, considerando 

a inexistência de questões preliminares, dou o feito por saneado.

II. Inverto o ônus da prova, nos termos do que prevê o art. 6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, por verificar, primeiramente relação de 

consumo entre as partes, bem como hipossuficiência da parte autora em 

comprovar a veracidade das alegações apresentada na exordial.

III. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

indicarem as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso 

de prova testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob 

pena de preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a 

forma de perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no 

prazo acima, sob pena de preclusão.

IV. Fico como pontos controvertidos: a regularidade dos valores pagos e 

das cláusulas contratuais referentes aos descontos da taxa de 

administração.

 V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que o réu insiste no advogado 

informado nos autos, impulsiono os autos a fim de intimar o Dr. André Luis 

Domingos da Silva para que regularize a representação processual no 

prazo de 05 (cinco) dias, ou informe que não está atuando na defesa do 

réu, considerando tratar-se o feito de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 5339-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111056 Nr: 4477-84.2018.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos etc.
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Defiro o pedido do requerido para o fim de retirar seus pertences da 

residência, no entanto, quaisquer bens referente à partilha em razão de 

divórcio/dissolução de união estável (móveis e imóveis) deverão ser 

discutidos em ação cível autônoma.

Assim, para o fim do cumprimento do ato, deverá:

a) ter acompanhamento da autoridade policial ou oficial de justiça, que 

desde já, defiro;

b) comunicação à vítima de forma antecedente ao ato;

c) não haja discussão acerca da propriedade de bens.

Após, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 4725-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSM, RdAM, ASM, JMdN, MPNSR, YBDSL, 

VHCTdM, JdLdA, HWNVP, DAN, LdSO, FDF, JCdAS, ALA, JMdN, DdDSM, 

JFDRP, MND, JDSM, PRdPC, MADS, ROFBDS, JGDS, AGFF, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos etc.Recebo a Denúncia oferecida em face dos réus, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do 

CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário, por ser mais amplo e 

abranger mais crimes.Citem-se os acusados para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.Os 

acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.No ato da 

citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de ofício, 

indagar se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo. Em caso negativo, nomeio o d. Defensor Público desta Comarca 

para atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a secretaria remeter 

os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP....

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000419-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO POLICARPO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ATO ORDINATÓRIO. Impulsiono o presente 

feito em cumprimento as determinações legais, intimando a parte 

requerente, através do seu advogado, via DJE, para que no prazo de 15 

(quinze ) dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade, sob pena de indeferimento. Chapada dos Guimarães, 14 

de novembro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000182-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH KRAUSE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito em cumprimento 

as determinações legais, intimando a parte requerente, através do seu 

advogado, para impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Chapada dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2018. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000973-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY FATIMA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito de Paula Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000973-53.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Após a confirmação de autenticidade do alvará de soltura, o 

que deverá ser certificado, cumpra-se na forma deprecada, com as 

cautelas de praxe, servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, 

proceda-se à sua devolução ao douto Juízo Deprecante, com as 

homenagens de estilo, baixas e anotações necessárias. III. Expeça-se o 

necessário IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 188-11.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Justino de Carvalho, RAFAEL 

ALVARENGA DA SILVA, ENIEL BOAVENTURA DA SILVA, ENIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 1.828,58 (hum mil e 

oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) calculadas à 

Ref. 24. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo 

R$ 914,29 (novecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) para 

recolhimento de guia de custas e R$ 914,29 (novecentos e quatorze reais 

e vinte e nove centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88104 Nr: 424-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Leite Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte requerente via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 551,16(Quinhentos e 

cinquenta e um reais e dezesseis centavos) calculadas à Ref.25. OBS: 

Este valor deverá ser efetuado de forma separada sendo R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de 

guia de custas e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos)para fins de guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias 

On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e 

clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 1680-77.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Antunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765/MT, 

Karoline Banhos Ontiveros - OAB:11516 / MT, ROBERTO ANTONIO 

FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Acolho a emenda de fl. 99, e por consequência, defiro a pretensão 

executória em relação aos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 

3.461,68 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito 

centavos).

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução relativa ao valor 

de R$ 3.461,68 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e 

oito centavos).

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.

IV. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

V. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item VI. b, 

independentemente de nova determinação.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 59700 Nr: 1058-32.2013.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Diante do exposto, patente a omissão, CONHEÇO e ACOLHO os 

embargos de declaração interpostos para complementar a sentença de 

fls. 38/38verso, arbitrando a quantia de 3,0 URH, em honorários 

advocatícios em favor do curador especial André Luis Domingos da Silva, 

de acordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, os quais deverão ser 

arcados pelo Estado de Mato Grosso.Ademais, cumpra-se integralmente a 

sentença exarada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado a sentença, o que deverá ser certificado, expeça-se a respectiva 

certidão de honorários. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39603 Nr: 2116-41.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Guimarães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 151/153.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41121 Nr: 2805-85.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani de Oliveira Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública, 

pelos motivos narrados na inicial, visando o recebimento de crédito 

tributário de pequena monta.Recebida a inicial, o feito foi arquivado, em 

razão do valor do crédito tributário em questão não exceder aquele fixado 

no Provimento n° 13/2013-CGJ, cuja decisão a parte exequente foi 

devidamente intimada, não havendo recurso e/ou manifestação em 

contrário. Transcorridos mais de cinco anos entre o arquivamento 

provisório e o presente, cumprindo determinação da Corregedoria (ofício 

circular n° 274/2018-CGJ), o exequente foi intimado, manifestando-se no 

sentido de dar continuidade ao feito, por entender não ter ocorrido a 

prescrição do crédito tributário. (...).Logo, aplicando-se o art. 40, §4°, da 

Lei de Execução Fiscal, bem como a tese do STJ nos termos do REsp n° 

1.340.553/RS, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de 

rigor. DISPOSITIVODessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do 
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Código de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei 6830/80, declaro em 

razão da prescrição, de ofício, por sentença, extinto o presente processo 

executivo.Isento de custas e despesas processuais. Sem 

honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41263 Nr: 2652-52.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleude das Graças Sales Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Florencio de Castilho - 

OAB:15640/MT, Vivianne Cristine Caldas - OAB:9826/O

 I. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por 

Cleude das Graças Sales Caldas. II. Ademais, de modo a garantir a 

efetividade do princípio constitucional do contraditório e considerando a 

penhora realizada à fl. 22, INTIME-SE a parte executada, no endereço 

apontado às fl. 37, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos.III. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. O silêncio 

deverá ser certificado.IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39283 Nr: 1780-37.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraides Leite Quixabeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da manifestação do requerido à fl. 110 e anuência da parte 

requerente à fls. 112/112vº, homologo o cálculo apresentado às fls. 

110vº/111.

II. Para tanto, expeçam-se as competentes requisições de pequeno valor 

em favor da parte requerente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 49982 Nr: 1854-57.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odney Rodrigues Sampaio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fibra S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Lima da Rosa - 

OAB:15.413-0, Larissa Fernanda Figueiredo Coelho - OAB:OAB/MT 

nº 16478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.112-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:MG91045

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de fl. 239.

II. Expeça-se o respectivo alvará da forma requerida pelo autor.

 III. Para tanto, cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4º Edição.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 3195-55.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosar Fratari Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os atuais procuradores da parte 

exequente, pela imprensa da sentença de f. 45, cuja parte dispositiva 

segue transcrita; "...Tendo em vista que ficou consignado na petição de 

fls. 39/40, que a parte devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da 

quitação do débito. Condeno a parte executada ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios já fixados no despacho 

inicial. Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado para o 

recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja a 

respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo constar a pendência 

no registro da Distribuição. Cumpra-se...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90005 Nr: 1148-98.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Gilberto Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359

 Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena onde se fiscaliza a reprimenda 

imposta ao reeducando Walter Gilberto Batista.Em cota datada de 

26.10.2018, o Ministério Público postulou pela juntada de eventual atestado 

de conduta carcerária, bem como juntada de antecedentes criminais.Os 

autos vieram conclusos para análise do pedido de progressão de regime.É 

o relatório.Decido.Analisando o cálculo de liquidação da pena, observa-se 

que o reeducando cumpriu o requisito objetivo para progressão do regime 

prisional, ou seja, o cumprimento de 1/6 da pena imposta (art. 112, caput, 

LEP).(...).Deste modo, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, 

ACOLHO o pedido do reeducando para a finalidade de DETERMINAR A 

PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMI ABERTO.I. Para 

cumprimento do novo regime, fixo as seguintes condições:1. Recolher-se 

em sua residência de segunda a sexta-feira até às 21 horas, podendo sair 

às 6 horas do dia subsequente, permanecendo recolhido em tempo 

integral, nos sábados, domingos e feriados, SALVO SE POR MOTIVO DE 

TRABALHO HOUVER NECESSIDADE DE PERMANECER AUSENTE DE SEU 

DOMICÍLIO EM HORÁRIO ALÉM DO ORA ESTABELECIDO, DESDE QUE 

DEVIDAMENTE COMPROVADO POR DOCUMENTOS NOS AUTOS.Fica o 

reeducando, advertido de que o recolhimento domiciliar ora estabelecido 

por este juízo justifica-se por ausência de local adequado (colônia 

agrícola, industrial ou estabelecimento similar) para cumprir o regime, bem 

como que o descumprimento de qualquer das condições ensejará em 

regressão do regime, nos termos da lei(...).Considerando que não há 

indicativos de que o reeducando descumprirá as condições impostas, não 

vislumbro, por ora, a necessidade de colocação de tornozeleira.IV. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

SEMIABERTO, devendo o reeducando ser posto imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.V. O reeducando 

deverá ser intimado do cálculo de liquidação atualizado, cuja cópia que 

deverá ser-lhe entregue, servirá como atestado de pena.VI. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.VII. Expeça-se o necessário.VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64685 Nr: 708-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Gregória de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74542 Nr: 2194-93.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINDA PEDREIRA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31576 Nr: 977-25.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel da Costa Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405, 

Kalynca da Silva Inez de Almeida - OAB:OAB/MT. 15.598

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito imputado ao 

denunciado NOEL DA COSTA MONTEIRO, qualificado nos autos, 

relativamente aos fatos narrados na denúncia, o que faço com fulcro no 

artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso IV, ambos do Código 

Penal.Publique-se. Intimem-se.Recolham-se eventuais mandados de prisão 

expedidos neste feito.Havendo fiança depositada nos autos, deve ser 

observado o que dispõe a CNGC, “verbis”:Art. 978. (...). § 1º Decretada a 

perda ou quebra da fiança, deduzidos as custas e os encargos a que for 

o réu obrigado, o restante do valor será recolhido ao Fundo Penitenciário 

do Estado do Mato Grosso – FUNPEN/MT (Lei Complementar nº 498/2013 ). 

§ 2º Não havendo perda nem quebra da fiança, deduzidas as despesas a 

que foi obrigado o afiançado, o valor será a este devolvido, mediante 

alvará de levantamento a ser cumprido na forma do art. 347 do Código de 

Processo Penal.Desse modo, determino a intimação do(a) denunciado(a), 

por mandado. Não sendo encontrado, intime-se por edital, com o prazo de 

15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de dez dias para comparecer 

em Juízo para levantamento da importância depositada.Não comparecendo 

o(a) denunciado(a) ou seus sucessores, declaro desde já o perdimento 

da importância depositada, em favor do Fundo Penitenciário de Mato 

Grosso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32863 Nr: 2200-13.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Haddad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES contra JORGE LUIZ HADDAD, pelos motivos narrados 

na inicial.

À fl. 42, a parte exequente pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve requerimento de desistência da execução, 

homologo a desistência da presente ação para os fins do artigo com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Sem custas e honorários, uma vez que não houve interposição de 

embargos e a desistência ocorreu antes da prolação de sentença.

 Publique-se. Intimem-se.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, ce certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38033 Nr: 453-57.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Produtos Alimentícios São Guido 

Ltda - ME, Luiz Carlos Wagner, Marlene de Araújo Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES contra JORGE LUIZ HADDAD, pelos motivos narrados 

na inicial.

À fl. 42, a parte exequente pleiteou a desistência da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve requerimento de desistência da execução, 

homologo a desistência da presente ação para os fins do artigo com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Sem custas e honorários, uma vez que não houve interposição de 

embargos e a desistência ocorreu antes da prolação de sentença.

 Publique-se. Intimem-se.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, ce certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 413-75.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeriana Nascimento da Mata, Antonina Nascimento da 

Mata, Antero Pereira do Nascimento, Durvalino do Nascimento da Mata, 

Jovito Nascimento da Mata, Erenir Nascimento da Mata, Graciliano Pereira 

do Nascimento da Mata, Irene Nascimento da Mata, Ataide Pereira da Mata, 

Eulina do Nascimento da Mata, Cleunice Nascimento, Judite Nascimento da 
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Mata, Percilia Nascimento da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Nascimento da 

Costa - OAB:16779, Maria José Falcão Cintra Proni - OAB:7358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se execução de sentença promovida por VALERIANA NASCIMENTO 

DA MATA E OUTROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fl.204/216), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de (fls. 

185/186), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37129 Nr: 3739-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Guilherme Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Rodrigues 

Guilherme - OAB:6763/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, contra José Guilherme Júnior, pelos motivos delineados na 

inicial.

Devidamente citado, o executado trouxe ao feito comprovante de quitação 

do débito (fls. 40/45).

Na decisão de fl. 51, foi determinado que a parte exequente trouxesse aos 

autos o valor atualizado do débito, abatendo-se o valor já pago, sob pena 

de presumir-se a quitação.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que intimada da decisão de fl. 51, a parte 

exequente se limitou a juntar no feito “extrato de débitos por contribuinte”, 

o que não serve para a finalidade apontada.

Desse modo, forçosa a conclusão de que o executado satisfez a 

obrigação.

Dispositivo.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, julgo extinta a 

execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC), já que deu azo 

ao ajuizamento da demanda.

Transitada em julgado, certifique-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Após, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40998 Nr: 3520-30.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro do Chapéu Empreendimentos e 

Participações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES - LTDA, pelos motivos delineados na inicial.

Analisando os autos, infere-se que as partes entabularam acordo visando 

à quitação do débito (fls. 45/48).

 Posteriormente, a parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação, postulando pela extinção da ação (fls. 59/68).

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-85.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANI MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

acerca do retorno dos autos da instância superior, e da petição da 

promovida - ID 12127942, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 14 de novembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BRAZ SOARES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EDILENE GARCIA BELUFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Autos n° 

1001154-54.2018.8.11.0024 Vistos, etc. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por AMARILDO BRAZ SOARES 

DA SILVA contra ato reputado ilegal, praticado por EDILENE GARCIA 

BELUFI, na qualidade de representante da SECRETARIA DE ESTADO DE 
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EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, pelos motivos declinados na inicial. 

Observa-se que o presente feito foi distribuído perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta comarca, vindo os autos posteriormente 

conclusos. Contudo, nota-se que, conforme disposição expressa do art. 

2°, § 1°, I, da Lei n° 12.153/2009, as ações de mandado de segurança não 

se incluem entre aquelas de competência dos Juizados da Fazenda 

Pública. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos” (sem grifo no original) Assim, é 

manifesta a incompetência deste juízo para processar e julgar a ação 

mandamental. Há que se ressaltar também que, conforme o § 4° do 

referido dispositivo, trata-se de incompetência absoluta, a qual, é certo, 

pode ser reconhecida de ofício (art. 64, § 1°, do CPC). CONCLUSÃO 

Diante do exposto, com fundamento no art. 64, § 1°, do CPC, art. 2°, § 1°, I, 

da Lei n° 12.153/09, declaro a incompetência absoluta deste Juízo e 

declino, ‘ex officio’, da competência do Juizado da Fazenda Pública, para 

uma das Varas desta Comarca. Transcorrido prazo para eventual 

recurso, remetam-se os autos ao cartório distribuidor desta Comarca para 

regular distribuição a uma das Varas da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Intime-se o impetrante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 14 de novembro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-40.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000420-40.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 16409277) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de novembro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1001052-32.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUIS AUGUSTO CRIVELLARO 

REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA 

DOS GUIMARAES Vistos, etc. LUIS AUGUSTO CRIVELLARO interpôs 

embargos de declaração contra decisão proferida por este juízo, alegando 

erro material na parte dispositiva, informando que o pedido é para 

restabelecimento da água suspensa e na decisão constou abstenção. 

Postula, portanto, a correção do referido erro material mediante os 

presentes embargos. É o relatório. Decido. Acerca dos embargos de 

declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.” (sem grifo no original) Analisando 

os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de fato, há 

erro material na decisão, sendo que deveria constar religamento e constou 

abstenção da suspensão do fornecimento da água. Logo, a procedência 

dos embargos é manifesta. DISPOSITIVO. Diante do exposto, conheço dos 

embargos de declaração por serem tempestivos, para, no mérito, dar-lhes 

provimento, de modo RETIFICAR a parte conclusiva para fazer constar 

como “restabelecimento do serviço de água da unidade consumidora 

descrita na inicial”. No demais, mantida está a decisão, nos termos em que 

foi proferida. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 13 de novembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000156-86.2018.8.11.0024. REQUERENTE: REGINA LUCIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 15441131) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 15806049). Considerando que o substabelecimento com 

reservas anexo ao id 15167288 confere a causídica peticionante todos os 

poderes outorgados na procuração juntada ao id 12794071, é medida de 
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rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização 

da demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 15806049. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-71.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AMORIM DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010606-71.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JAIR AMORIM DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte requerida efetuou o pagamento da 

condenação (id 12814203) e a parte requerente concordou com o 

depósito, requerendo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores (id 16378126). Considerando que o substabelecimento sem 

reservas anexo ao id 16378124 confere a causídica peticionante todos os 

poderes outorgados na procuração juntada ao id 1161494, é medida de 

rigor determinar a expedição do alvará judicial eletrônico para finalização 

da demanda. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

Eletrônico a promovente pelos dados constantes no id 16378126. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de 

novembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SIMAO DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000286-13.2017.8.11.0024. REQUERENTE: OZEIAS SIMAO DA CRUZ 

SILVA REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

parte requerida efetuou o pagamento da condenação (id 15272714) e a 

parte requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores (id 15318250). Considerando que o 

causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação, bem 

como levantar alvará (id 6049230), é medida de rigor determinar a 

expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente pelos 

dados constantes no id 15318250. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de novembro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51439 Nr: 2161-61.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GOMES CRUZ BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora (fls. 277/289).

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) recorrente, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos.

 COMUNIQUE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região a 

respeito.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82833 Nr: 176-18.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMILHO DE JESUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora (fls. 196/207).

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) recorrente, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos.

 COMUNIQUE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região a 

respeito.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47339 Nr: 1135-62.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte autora (fls. 277/289).

 Não obstante os valiosos argumentos do(a) recorrente, MANTENHO a 

decisão por seus próprios fundamentos.

 COMUNIQUE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região a 

respeito.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45790 Nr: 2623-86.2007.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRM, RRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes, ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

É dispensada a intimação das partes, nos termos do art. 914 da CNGC/MT.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 71-46.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO THOMAZ DE FARIAS, FLORÊNCIO 

RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB-MT 13.969, Tiago 

Xavier de Paula - OAB:OAB/MT 15473

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a juntada do respectivo comprovante.

 Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes 

fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92712 Nr: 1127-41.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709
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 Vistos.

 De início, considerada a peculiaridade local, cidadãos humildes e de baixo 

poder aquisitivo, bem ainda o fato de se tratar de execução de parcelas 

atrasadas de verba alimentar, por representar quantia total tacanha, o que 

a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte executada.

E, compulsando os autos, verifica-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito alimentar, razão pela qual a parte exequente 

manifestou-se pela extinção do feito.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58142 Nr: 2428-62.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Castro Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto DEFIRO:a) a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.b) o 

pedido de expedição de ofício à Receita Federal para acesso às cópias 

das últimas declarações de imposto de renda da parte executada, desde 

que sejam realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.c) a PESQUISA DE 

IMÓVEIS para eventual constrição judicial, nos termos do art. 835, inciso V 

c.c. o art. 837, ambos do NCPC e do Provimento n° 81/14 da CGJ/MT.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISProceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).Cumprida tal 

determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda 

que parcialmente, intime-se a parte executada da realização da penhora, 

fazendo constar no mandado que no prazo legal poderá apresentar 

embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, 

intimando-se o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do 

NCPC). Não havendo embargos, igualmente, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15211 Nr: 2940-94.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR KOLLER HELLER, CLEUSELI MISSASSI 

HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto DEFIRO:a) a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.b) o 

pedido de expedição de ofício à Receita Federal para acesso às cópias 

das últimas declarações de imposto de renda da parte executada, desde 

que sejam realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.c) a PESQUISA DE 

IMÓVEIS para eventual constrição judicial, nos termos do art. 835, inciso V 

c.c. o art. 837, ambos do NCPC e do Provimento n° 81/14 da CGJ/MT.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISProceda-se à pesquisa de bens imóveis por meio da 

Central Eletrônica de Integração e Informações (CEI).Cumprida tal 

determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se positiva, ainda 

que parcialmente, intime-se a parte executada da realização da penhora, 

fazendo constar no mandado que no prazo legal poderá apresentar 

embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os embargos, certifique-se, 

intimando-se o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do 

NCPC). Não havendo embargos, igualmente, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87775 Nr: 1109-54.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33513 Nr: 1060-28.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO CALDEIRA DE LIMA, MARINEUZA CALDEIRA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86586 Nr: 90-13.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PLACIDO JACOVOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) 

judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a parte requerida ao pagamento das custas 
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e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

s i s t e m a  i n f o r m a t i z a d o  A P O L O / P J E / T J M T . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cientifique-se a Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95615 Nr: 3031-96.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE FÁTIMA DA SILVA BIET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YONG ERA KIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 

22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a CF/88, em 

seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para 

aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:(...).Assim, intime-a, 

por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, para que, no 

prazo de 15 dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 salários 

mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 

1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da 

referida disposição normativa:(...).Acrescenta-se que para sanar 

quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas 

RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88276 Nr: 1526-07.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR LUCIA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90903 Nr: 3675-73.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES REBELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83974 Nr: 1354-02.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON COUTO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86738 Nr: 228-77.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA ANTUNES POERSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81099 Nr: 2143-35.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 
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remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83910 Nr: 1279-60.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 1297-81.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO LIMBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85097 Nr: 2490-34.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES FERREIRA MACARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A, Fabio Lucio da Silva - 

OAB:244711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88682 Nr: 1852-64.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR DA SILVA FASCIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91654 Nr: 421-58.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FERREIRA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora do retorno dos autos.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000350-34.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ROBERTO 

GONCALVES RÉU: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes c/c Perdas e Danos, movida por Roberto Gonçalves em 

face de NU Pagamentos S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 

Ao ID 12231557, recebida a inicial, momento em que fora deferido os 

benefícios da Justiça Gratuita bem como o pedido de inversão do ônus da 

prova, na sequência fora determinada a remessa dos autos ao CEJUSC 

para realização de audiência de conciliação bem como a citação das 

partes. Ao ID 14425546, a parte requerida apresentou contestação. Em 

seguida, foi coligido aos autos ao ID 14441320, o termo de acordo 

entabulado entre as partes requerente e requerida (por meio de seus 

procuradores legais), perante audiência realizada no Centro Jurídico de 

Soluções de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, onde pugnaram desde já a 

sua homologação. Entre um ato e outro, aportou aos autos ao ID 

14561110, a declaração de suspeição/impedimento e ordem de serviço 

sob o n. 03/2018. Ao ID 14652180 foi aportado aos autos o termo de 

audiência de conciliação, onde por motivo de não ter tido tempo suficiente 

para realizar a intimação das partes, razão pela qual, na oportunidade, 

fora redesignado a solenidade anteriormente aprazada. Logo após, ao ID 

14846673, fora colacionado aos autos o comprovante de pagamento do 

referido acordo entabulado entre as partes. Na sequência, foi realizada a 

audiência de conciliação, tendo os autos permanecido conclusos. É o 

relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Analisando os autos, 

verifico que houve acordo extrajudicial entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Em virtude da declaração de 

impedimento do conciliador (ID 14561110), foi designado audiência a fim de 

ratificar os termos do acordo realizado, sendo que o requerente 

devidamente intimado (conforme ID 14713838), não compareceu em juízo 
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para a solenidade. Em que pese o não comparecimento do requerente 

para referida ratificação, verifica-se que não há qualquer prejuízo ao 

requerente, uma vez que este se encontrava devidamente acompanhado 

de seu advogado na solenidade realizada perante o CEJUSC e o acordo 

foi devidamente cumprido, conforme ID 14846673. Assim sendo, como as 

partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo 

direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de ID 14441320, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação proposta por 

Roberto Gonçalves, em desfavor de NU Pagamentos S.A., nos termos do 

artigo 487, III, ”b”, do Código de Processo Civil. 2 - CONDENO o requerido 

no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que 

arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. 3 – 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, após ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001247-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PESSUTTI FRANCA NAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO 

OAB - MT25027/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE SOUZA ANUNCIAÇÃO (RÉU)

JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001247-62.2018.8.11.0009. AUTOR(A): CAMILA 

PESSUTTI FRANCA NAVA RÉU: JUCILAINE DE SOUZA GRIGGI, RONALDO 

DE SOUZA ANUNCIAÇÃO Vistos, etc. Cuida-se de uma ação de 

Reclamação Cível c/c Reparação De Danos Materiais e Indenização Por 

Danos Morais. Ocorre que, conforme a petição de ID: 15370306, ao ajuizar 

a presente demanda, houve um equívoco ao inserir a Vara competente. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como 

plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. Considerando 

que o feito foi distribuído de forma errônea, eis que a petição inicial é 

dirigida ao Juizado Cível da Comarca de Colider/MT. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

proposto por Camila Pessutti França Nava, em face de Jucilaine De Souza 

Griggi e Ronaldo De Souza Anunciação, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001025-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KARASIAKI TAVARES (AUTOR(A))

WESLEY BRAZ TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO (EXECUTADO)

MENAIDE DALL OCA MARENGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001146-25.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: DORCIDIO MARENGO, MENAIDE 

DALL OCA MARENGO Vistos, etc. I) Diante do requerimento da parte 

exequente e, em homenagem ao princípio da celeridade processual, 

DETERMINO, por ora, a suspensão do presente feito por um (01) ano. II) 

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste 

nos autos a fim de trazer notícias acerca do cumprimento da obrigação 

bem como para pugnar pelo oque entender de direito. III) Após, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e venham os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Às providências. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001122-31.2017.8.11.0009. AUTOR: CELSO 

ALVES DE OLIVEIRA RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Celso Alves de Oliveira ajuizou “Ação Previdenciária 

de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos 

necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural por idade. 

Aduz ainda que em 06/09/2016 requereu administrativamente seu 

benefício de aposentadoria rural por idade, no entanto, o teve negado. Ao 

ID 11044066, recebida a inicial, momento em que fora deferido a 

gratuidade de justiça bem como determinada a citação do requerido, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia 

ré apresentou contestação ao ID 12905261, alegando, em síntese, que o 

autor não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado, uma vez que a cônjuge do autor possuí registros de labor na 

atividade urbana na condição de “professora” nos anos de 1981 a 2014, 

diferente daquele exercido no labor rural (noticiada e comprovada pelo 

INSS através do CNIS de ID 12905278, pág. 4 e 5) Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. Entre um ato e outro, realizada audiência de 

instrução e julgamento, ao ID 13261933, sendo ouvidas as testemunhas 

presentes e apresentado remissivas à inicial pela parte autora. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Como relatado, trata-se ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual o autor pretende o 

reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 
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no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. O requerente, nascido em 20/07/1956, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2016, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve o requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurado especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que o início de prova material abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Entretanto, o exame dos autos revela que apesar de constar: a) 

Notas Fiscais de compra de produtos agrícolas para atividade rural (ID 

8682542, pág. 3-5 e ID 8682608, pág. 4), constando endereço do sítio do 

autor, nos anos de 2001 a 2016; b) Certificado de Cadastro de Imóvel 

Rural (ID 8682563, pág. 10) e Declaração de Exercício de Atividade Rural 

(ID 8682570, pág. 6), ambos constando o endereço do sítio do autor, 

lavrado no ano de 1992 e 2016; c) Certidão de Nascimento da filha do 

autor (ID 8682570, pág. 9) e Certidão de Casamento (ID 8682570, pág. 1), 

ambos constando como lavrador a profissão do autor, lavrados nos anos 

de 1981 e 1991, o que, a princípio demonstra a qualidade de segurada 

especial rural; os elementos probatórios acostados ao presente feito 

também demonstram que a cônjuge do requerente possuí vínculos 

empregatícios em meio urbano (conforme se observa do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS, ID 12905278, pág. 4 e 5) em 

período concomitante à atividade laboral supostamente realizada pelo 

autor, descaracterizando, desta forma, a qualidade de segurado especial, 

mesmo que residindo em área rural. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VÍNCULO URBANO 

EM NOME PARTE AUTORA E DE SEU ESPOSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTENSÃO DAS PROVAS EM NOME DO MARIDO IN CASU. AGRAVO 

LEGAL IMPROVIDO. - Para obtenção da aposentadoria por idade rural no 

valor de um salário mínimo, exige-se a idade de 55 anos, se mulher, e 60 

anos, se homem e o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses idêntico à carência do 

benefício em questão (artigos 48, 142 e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991). Para os rurícolas, dispensa-se a comprovação de recolhimentos 

de contribuições, sendo suficiente a prova da idade mínima e do exercício 

de atividade rural, dentro do período estabelecido no artigo 142 da referida 

lei. - O entendimento jurisprudencial, no que diz respeito ao 

reconhecimento do labor rurícola, atina-se no sentindo de que é 

insuficiente apenas a produção de prova testemunhal, salvo na ocorrência 

de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91), mas requer a existência de 

início de prova material, corroborado por robusta prova testemunhal para 

demonstração da atividade rural. - Desnecessário que a prova material 

abranja todo o período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, desde que a prova testemunhal seja robusta, permitindo sua 

vinculação ao tempo de carência. - Em relação à possibilidade de 

extensão do início de prova material a outro integrante do grupo familiar, 

também já se encontra pacificado o entendimento no âmbito do E. STJ. - O 

requisito etário restou preenchido em preenchido em 02/09/2001 (fl. 14), 

anteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação. - A parte autora 

apresentou cópia da sua certidão de casamento celebrado em 1969, na 

qual consta a qualificação do marido como lavrador. - As informações 

constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 

acostados aos autos pelo INSS a fls. 94/96 apontam que o cônjuge da 

requerente tem registros de trabalho na atividade urbana no período de 

06/10/1977 a 25/09/2009, vindo a receber auxílio-doença previdenciário 

nos interregnos de 21/02/2007 a 28/02/2008 e 16/09/2008 a 30/10/2008. 

Deveras, ilidido o início de prova material acostada aos autos. - À vista da 

condição profissional urbana noticiada e comprovada pelo INSS fls. 94/96, 

resulta por inviabilizada a pretendida extensão da qualificação rural do 

então cônjuge da parte autora, aos fins colimados. - A pleiteante acostou 

aos autos cópia da CTPS (fls. 16/17), na qual consta o registro na 

atividade rural por um pouco mais de 4 (quatro) meses, ou seja, de 

1º/11/1988 27/03/1989, porém no mesmo documento existem anotações 

de trabalho urbano nos interregnos de 20/09/1989 a 29/05/90; 1º/11/1990 

a 1º/12/1990; 1º/08/1991 a 1º/12/1991, fato indicador de que a pleiteante, 

juntamente com seu marido, também se afastara das lides rurícolas. - Os 

testemunhos produzidos nos autos perderam a respectiva utilidade, por 

conta da extemporaneidade e desconstituição do início de prova material, 

a reboque com o fato de que a prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

beneficio previdenciário nos termos da Súmula 149 do C. STJ. - Assim, 

não restou comprovada a efetiva atividade rural no período que sucedeu o 

ano de 1991, pelo que não preenchido o requisito da carência exigido, nos 

termos adrede ressaltado, para fins de concessão da aposentadoria por 

idade rural. Isso porque a lei exige comprovação de atividade rural em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de modo que 

a carência não foi satisfeita (120 meses de contribuição exigidos para 

2001, ex vi do art. 142, da Lei 8.213/91). - Ausentes os requisitos, 

indevido o benefício pretendido. - Agravo legal improvido. (TRF-3 - 

APELREEX: 13679 SP 0013679-38.2011.4.03.9999, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 

17/06/2013, SÉTIMA TURMA) (Grifos meus) De mais a mais, impende 

salientar que, não obstante a parte autora ter ingressado com o pedido de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, em razão princípio da 

fungibilidade entre os benefícios, que vigora no direito previdenciário, 

sabe-se que é lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso 

daquele postulado na exordial. Por oportuno, colaciono o seguinte aresto: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

OFICIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

VERBA ADVOCATÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte é firme no sentido de 

ser lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso daquele 

postulado pela parte autora, quando verificar que há o preenchimento dos 

requisitos legais para tanto, considerando a relevância da questão social 

abarcada, ante a natureza alimentar do direito em tela. (....) (TRF 1ª R.; AC 

0012537-52.2016.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 14/09/2016) – (Grifos meus) No entanto, tal 

hipótese não se aplica ao presente feito, uma vez que sequer o autor 

preenche os requisitos para outro benefício, em especial, a aposentadoria 

híbrida, prevista no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91. Isso porque, sua idade 

é inferior à exigida para tal espécie de aposentadoria (62 anos). Vejamos 

a redação do § 3º: § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste 

artigo que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). Assim, 

ausentes os requisitos, indevido o benefício pretendido e a improcedência 

do pedido é a medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizado por 

Celso Alves de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
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em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001113-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR BORDINHAO PACONDE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001113-69.2017.8.11.0009. AUTOR: DELAIR 

BORDINHAO PACONDE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Delair Bordinhão Paconde Pereira ajuizou “Ação 

Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, alegando, em síntese, possuir todos os 

requisitos necessários para perceber o benefício de aposentadoria rural 

por idade. Aduz ainda que em 22/03/2017 requereu administrativamente 

seu benefício de aposentadoria rural por idade, no entanto, o teve negado. 

Ao ID 11323063, recebida a inicial, momento em que fora deferido a 

gratuidade de justiça bem como determinada a citação do requerido, bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Citada, a Autarquia 

ré apresentou contestação ao ID 12891125, alegando, em síntese, que o 

autor não preenche os requisitos necessários para perceber o benefício 

pleiteado, uma vez que o cônjuge da autora possuí registros de labor na 

atividade urbana nos anos de 1981 a 2017, diferente daquele exercido no 

labor rural (noticiada e comprovada pelo INSS através do CNIS de ID 

12891133, pág. 5) Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Ao ID 

13112822, fora certificado a tempestividade da contestação. Entre um ato 

e outro, realizada audiência de instrução e julgamento, ao ID 13263210, 

sendo ouvidas as testemunhas presentes e apresentada remissivas à 

inicial pela parte autora, pugnando pela concessão de tutela antecipada. É 

o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Como relatado, trata-se ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a autora pretende 

o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. A requerente, nascida em 10/11/1960, 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2015, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que o início de prova material abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Entretanto, o exame dos autos revela que apesar de constar: a) 

Contrato de Compra e Venda da propriedade rural em nome do esposo da 

autora, constando também como “lavrador” a profissão dele, lavrado no 

ano de 2011 (ID 10136665, pág. 10) b) Cadastro Ambiental Rural(C.A.R.), 

em nome do cônjuge da autora Sr. João Goulart da Rocha, constando o 

endereço da propriedade rural, lavrado no ano de 2016 (ID 10136665, pág. 

4/9); também demonstram que a requerente e, principalmente seu cônjuge 

possuem vínculos empregatícios em meio urbano (conforme se extrai do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Ids 12891133, pág. 2 e 

12891133, pág. 5) em período concomitante à atividade laboral 

supostamente realizada, descaracterizando, desta forma, o regime de 

economia familiar, bem como, a qualidade de segurado especial, mesmo 

que residindo em área rural. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VÍNCULO URBANO 

EM NOME PARTE AUTORA E DE SEU ESPOSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXTENSÃO DAS PROVAS EM NOME DO MARIDO IN CASU. AGRAVO 

LEGAL IMPROVIDO. - Para obtenção da aposentadoria por idade rural no 

valor de um salário mínimo, exige-se a idade de 55 anos, se mulher, e 60 

anos, se homem e o efetivo exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses idêntico à carência do 

benefício em questão (artigos 48, 142 e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991). Para os rurícolas, dispensa-se a comprovação de recolhimentos 

de contribuições, sendo suficiente a prova da idade mínima e do exercício 

de atividade rural, dentro do período estabelecido no artigo 142 da referida 

lei. - O entendimento jurisprudencial, no que diz respeito ao 

reconhecimento do labor rurícola, atina-se no sentindo de que é 

insuficiente apenas a produção de prova testemunhal, salvo na ocorrência 

de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91), mas requer a existência de 

início de prova material, corroborado por robusta prova testemunhal para 

demonstração da atividade rural. - Desnecessário que a prova material 

abranja todo o período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, desde que a prova testemunhal seja robusta, permitindo sua 

vinculação ao tempo de carência. - Em relação à possibilidade de 

extensão do início de prova material a outro integrante do grupo familiar, 

também já se encontra pacificado o entendimento no âmbito do E. STJ. - O 

requisito etário restou preenchido em preenchido em 02/09/2001 (fl. 14), 

anteriormente, portanto, ao ajuizamento da ação. - A parte autora 

apresentou cópia da sua certidão de casamento celebrado em 1969, na 

qual consta a qualificação do marido como lavrador. - As informações 

constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 

acostados aos autos pelo INSS a fls. 94/96 apontam que o cônjuge da 

requerente tem registros de trabalho na atividade urbana no período de 

06/10/1977 a 25/09/2009, vindo a receber auxílio-doença previdenciário 

nos interregnos de 21/02/2007 a 28/02/2008 e 16/09/2008 a 30/10/2008. 

Deveras, ilidido o início de prova material acostada aos autos. - À vista da 

condição profissional urbana noticiada e comprovada pelo INSS fls. 94/96, 

resulta por inviabilizada a pretendida extensão da qualificação rural do 

então cônjuge da parte autora, aos fins colimados. - A pleiteante acostou 

aos autos cópia da CTPS (fls. 16/17), na qual consta o registro na 

atividade rural por um pouco mais de 4 (quatro) meses, ou seja, de 

1º/11/1988 27/03/1989, porém no mesmo documento existem anotações 

de trabalho urbano nos interregnos de 20/09/1989 a 29/05/90; 1º/11/1990 

a 1º/12/1990; 1º/08/1991 a 1º/12/1991, fato indicador de que a pleiteante, 

juntamente com seu marido, também se afastara das lides rurícolas. - Os 

testemunhos produzidos nos autos perderam a respectiva utilidade, por 

conta da extemporaneidade e desconstituição do início de prova material, 
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a reboque com o fato de que a prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

beneficio previdenciário nos termos da Súmula 149 do C. STJ. - Assim, 

não restou comprovada a efetiva atividade rural no período que sucedeu o 

ano de 1991, pelo que não preenchido o requisito da carência exigido, nos 

termos adrede ressaltado, para fins de concessão da aposentadoria por 

idade rural. Isso porque a lei exige comprovação de atividade rural em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de modo que 

a carência não foi satisfeita (120 meses de contribuição exigidos para 

2001, ex vi do art. 142, da Lei 8.213/91). - Ausentes os requisitos, 

indevido o benefício pretendido. - Agravo legal improvido. (TRF-3 - 

APELREEX: 13679 SP 0013679-38.2011.4.03.9999, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 

17/06/2013, SÉTIMA TURMA) (Grifos meus) De mais a mais, impende 

salientar que, não obstante a parte autora ter ingressado com o pedido de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, em razão princípio da 

fungibilidade entre os benefícios, que vigora no direito previdenciário, 

sabe-se que é lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso 

daquele postulado na exordial. No entanto, tal hipótese não se aplica ao 

presente feito, uma vez que sequer a autora preenche os requisitos para 

outro benefício, em especial, a aposentaria híbrida, prevista no art. 48, §3º 

da Lei n. 8.213/91. Isso porque, sua idade é inferior à exigida para tal 

espécie de aposentadoria (58 anos). Vejamos a redação do § 3º: § 3º Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela 

Lei nº 11,718, de 2008). Por oportuno, colaciono o seguinte aresto: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

OFICIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

VERBA ADVOCATÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte é firme no sentido de 

ser lícito ao juiz conceder benefício previdenciário diverso daquele 

postulado pela parte autora, quando verificar que há o preenchimento dos 

requisitos legais para tanto, considerando a relevância da questão social 

abarcada, ante a natureza alimentar do direito em tela. (....) (TRF 1ª R.; AC 

0012537-52.2016.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos 

Augusto Pires Brandão; DJF1 14/09/2016) – (Grifos meus) Assim, 

ausentes os requisitos, indevido o benefício pretendido e a improcedência 

do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizado por 

Delair Bordinhão Paconde Pereira contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (EXECUTADO)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000097-46.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE PEREIRA LIMA EXECUTADO: APARECIDO MIRANDA, PALMIRO 

MIRANDA DE SOUZA NETO Vistos, etc. Trata-se de “Execução por Título 

Extrajudicial” ajuizada por MARCIO JOSE PEREIRA LIMA, em face de 

APARECIDO MIRANDA e seu avalista PALMIRO MIRANDA DE SOUZA 

NETO, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial fora recebida 

ao ID 11782535. Entre um ato e outro, as partes se compuseram 

amigavelmente (ID 14944755 Pág. 1-2), requerendo a homologação do 

acordo e, após o cumprimento integral do débito, a consequente extinção 

do presente feito com resolução do mérito. É o relatório do necessário. 

DECIDO. Como se vê ao ID 14944755, as partes transigiram quanto aos 

valores da dívida, objeto de execução por parte do exequente, de modo 

que sua homologação é medida que se impõe. Assim, homologo por 

sentença, o acordo colacionado ao ID 11021197, e, por consequência, 

SUSPENDO o presente feito até o dia 01 de março de 2019, data da última 

parcela, com fulcro no art. 922 do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que DEFIRO à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Por fim, depois de decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente para que informe acerca do pagamento 

integral ou não da dívida. Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Às providências. 

Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001669-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ANASTACIO CALZOLARI OAB - MT22859/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001669-37.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA PRINCIPE RÉU: ANA FRANCISCA GARCIA Vistos etc. Trata-se 

de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. partilha de 

bens ajuizada por Maria Aparecida Príncipe, em desfavor de Ana 

Francisca Garcia, ambas devidamente qualificadas nos autos. Recebida a 

inicial, fora designada audiência de conciliação. Em seguida, quando da 

realização da audiência (ID 16331890) que restou infrutífera a tentativa de 

conciliação, a requerente pugnou pelo deferimento da liminar pleiteada na 

exordial, ficando os autos conclusos para sua análise. É o relatório. 

DECIDO. 1 - As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, apesar de todo acervo 

documental juntado pela autora, compulsando os autos, observa-se que 

não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da suposta união estável e, 

também, da “turbação” em tese praticada pela requerida, não havendo por 

isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de 

dano, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 2 – AGUARDE-SE o decurso do 

prazo para apresentar contestação. 3 – Após, decorrido o prazo, em caso 

de apresentação de contestação com preliminares e juntada de 

documentos, INTIME-SE a parte autora, para manifestar pelo que entender 

de direito, no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. Cumpra-se, servindo 

a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELA VUOLLO BOTAN (RÉU)
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GIUVALDO ESTEVAO BOTAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002096-68.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. RÉU: 

GIUVALDO ESTEVAO BOTAN, CARMELA VUOLLO BOTAN Vistos, etc. 1 - 

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação de Id. 

11878331, no prazo de 15 (quinze) dias. 2 - Por fim, apenas para registro, 

quanto a manifestação da parte autora de Id. 11967186, consigno que não 

há nos autos qualquer petição que tenha sido juntada no dia 09/02/2017, 

ou, sequer com protocolo nº A-64618. Às providências. Colíder, Data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000752-86.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILSON VAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000752-86.2016.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: UILSON VAGNER DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Busca e 

Apreensão, ajuizado por Bv Financeira S/A Credito - Financiamento e 

Investimento em desfavor de Uilson Vagner da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte autora manifestou no 

ID:9548364, pela desistência da ação, requerendo a extinção do processo 

com fundamento no art. 485, inciso IV e VI do CPC. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Bv 

Financeira S/A Credito - Financiamento e Investimento em desfavor de 

Uilson Vagner da Silva, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001168-83.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: WILLIAN 

PEREIRA DA COSTA Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial por quantia certa proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Norte-Matogrossense – Sicredi Norte MT 

em desfavor de Willian Pereira da Costa. Entre um ato e outro, fora 

designado audiência de conciliação. Em seguida, a parte exequente 

manifestou ao ID. 16300723, pela desistência da ação, requerendo a 

extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte exequente, nos termos do § 4º, art. 485 do Código de Processo 

Civil. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Norte-Matogrossense – Sicredi Norte 

MT em desfavor de Willian Pereira da Costa, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as custas eventualmente 

remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000042-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000042-95.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IRENE DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de reparação moral 

por negativação indevida proposta por Irene de Oliveira em desfavor do 

Banco Bradesco Cartões S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, fora designada audiência de conciliação. Em seguida, 

quando da realização da audiência (ID 15815030) que restou infrutífera a 

tentativa de conciliação, a requerente pugnou pelo deferimento da liminar 

pleiteada na exordial, ficando os autos conclusos para sua análise. É a 

síntese do relatório. DECIDO. Almeja a requerente a concessão de tutela 

provisória de urgência de seu pedido, para que a requerida EXCLUA ou se 

ABSTENHA de inscrever o seu nome no cadastro de proteção ao crédito, 

com relação ao Contrato de nº 5140871595865000 no valor de R$4.801,69 

(quatro mil oitocentos e um reais e sessenta e nove centavos), onde alega 

nunca ter efetuado contrato muito menos é possuidora de cartão de 

crédito da empresa requerida. Pois bem. Para a concessão dos efeitos da 

tutela antecipada, mister a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme aduz o referido art. 300 do Código de Processo Civil. 

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil 

para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça 

tardia é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da cognição 

em casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o 

Julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de que se a demanda fosse 

julgada na ocasião, sairia a requerente vencedora. Com efeito, as 

alegações expendidas na peça de ingresso trazem teses jurídicas que 

põem em total discussão quanto às ilegalidades praticadas pela requerida, 

havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase procedimental. Por 

sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor 

Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, 

editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda 

vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo 

venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do 

tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele 

buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a 

concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, cabe enfrentar, ainda, seu primeiro 

requisito, qual seja, o “fumus boni juris”, o qual repousa na plausibilidade 

do direito alegado. Nesse sentido, para o deferimento da liminar basta o 

convencimento de que os fatos alegados poderão ser comprovados no 

epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas 

pela exordial. No caso dos autos, o “periculum in mora” é cristalino, uma 

vez que a inclusão do nome da parte requerente nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito ocasiona inúmeros dissabores e restrições. 

É entendimento consolidado pelo STJ que: "constitui constrangimento e 

ameaça vedados pela Lei 8.078/1990 o registro do nome do consumidor 
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em cadastro de proteção ao crédito, quando o montante da dívida é ainda 

objeto de discussão em juízo" (REsp. n. 191326/SP, rel. Min. Barros 

Monteiro, DJU 3-12-1998). Ademais, a medida é plenamente reversível, 

caso seja constatado ao final o contrário do que a priori se colhe dos 

documentos que acompanham a petição inicial. Portanto, ao verificar a 

petição madrugadora e os documentos que a acompanharam, registrei 

convencimento de que a liminar pretendida pelo autor merece prosperar. 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, razão porque 

DETERMINO que a requerida EXCLUA e/ou se ABSTENHA de negativar o 

nome do autor junto aos órgãos competentes, com relação ao Contrato de 

nº 5140871595865000 no valor de R$4.801,69 (quatro mil oitocentos e um 

reais e sessenta e nove centavos). OFICIE-SE aos respectivos órgãos de 

restrição ao crédito para que efetuem a exclusão do nome da parte 

reclamante de seus cadastros no que tange ao débito em comento. 

INTIME-SE a parte requerida para que cumpra a presente decisão. Por fim, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO COUTINHO DA SILVA (EXECUTADO)

MARINALVA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

EURICO COUTINHO DA SILVA 59311029149 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DE ABREU OAB - MT3114 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001962-41.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: EURICO COUTINHO DA SILVA 59311029149, EURICO 

COUTINHO DA SILVA, MARINALVA APARECIDA MARTINS DA SILVA 

Vistos, etc. Tendo em vista a proposta de acordo formulada pelos 

executados na solenidade anterior (ID. 16136222), INTIME-SE o exequente, 

para se manifestar e, pugnar pelo que entender de direito, no prazo de 

quinze (15) dias. CUMPRA-SE. Às providências. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001165-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA PIZOLATO (EXECUTADO)

M C PIZOLATO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001165-31.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: M C 

PIZOLATO & CIA LTDA - ME, EMERSON CAMARGO, MARIA CRISTINA 

PIZOLATO Vistos, etc. 1) DEFIRO a juntada da procuração apresentada 

pelo executado acerca da Sra. Maria Cristina Pizolato. 2) DEFIRO o 

requerimento de juntada da procuração no prazo de quinze (15) dias. 3) 

Diante do requerimento do exequente ao ID. 16300718 de suspensão do 

feito bem como a anuência do executado, SUSPENDO o feito pelo prazo de 

trinta (30) dias. CUMPRA-SE. Às providências. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000988-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA SILVA (RÉU)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido O 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO DOREQUERIDO. COLÍDER, 14 de 

novembro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001497-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE KERBER - ME (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano” que a diligência solicitada é para cumprimento da liminar deferida. 

COLÍDER, 14 de novembro de 2018. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000988-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000988-67.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ILDA 

RODRIGUES RÉU: EDSON NUNES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação 

de reintegração de posse, cumulado com pedido liminar ajuizada por Ilda 

Rodrigues em desfavor de Edson Nunes da Silva. A requerente aduz ser 

arrendadora de um imóvel rural localizado neste município, correspondente 

ao lote sob o n. 285 (duzentos e oitenta e cinco), denomidado de “Sítio 

Nossa Senhora Aparecida”, na “Gleba Cafezal”, medindo 

aproximadamente 71,7553 has. (setenta e um hectares, setenta e cinco 

áres e cinquenta e três centiares), por período determinado, com início em 

15/04/2017 e cessação em 15/04/2018 (um ano), no qual nomeou como 

sua bastante procuradora a Sra. Aparecida Rodrigues Kawakani caso 

houvesse interesse entre as partes em renovar o contrato ora pactuado. 

Acontece que a requerente não manifestou interesse em renovação do 
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contrato de arrendamento, onde na oportunidade enviou diversas cartas 

para o requerido informando-o, inclusive após o vencimento do contrato 

reiterou a informação a fim de que desocupasse a propriedade rural. A 

autora afirma também que o requerido vem praticando “esbulho” desde o 

dia 15 de abril do ano de 2017 (data do termo final do contrato de 

arrendamento). Entre um ato e outro, realizada Audiência de Justificação 

(ID 16280769), foram ouvidas as testemunhas Vilmar Roberto Postal, 

Adelso Moises e Aparecida Rodrigues Kawakani, a requerente pugnou 

pelo deferimento da liminar pleiteada na exordial, ficando os autos 

conclusos para sua análise. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar 

impende analisar se a ausência de notificação prévia do requerido tornaria 

inepta a petição inicial. Verifica-se que a parte requerente celebrou com a 

parte requerida contrato de arrendamento de imóvel rural, cujo objeto recai 

sobre a propriedade constante da matrícula n. 008, do C. R. I. de 

Colíder/MT. Imóvel rural localizado no município de Colíder/Mato Grosso. 

Contrato com prazo certo e determinado. Nesses termos, há de ser 

considerado que o referido instrumento contratual subordina-se ao 

regramento previsto no Decreto-Lei n. 59.566/1966, que regulou no âmbito 

nacional as disposições do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) acerca 

do arrendamento rural. Nesse passo, em análise da cláusula segunda do 

contrato de arrendamento rural (ID 13664437), estipulado entre as partes, 

perceptível que foi pactuado o período pelo qual vigoraria referido 

arrendamento. In litteris: “Cláusula segunda: O prazo para a presente 

transação será de 01 (um) ano, tendo seu início no dia 15/04/2017 e fim no 

dia 15/04/2018. Parágrafo único: As partes combinam que o presente 

instrumento poderá ser renovado, desde que haja consenso entre os 

mesmos” Grifei. Nesses termos, houve estipulação de prazo de duração, 

com explícito início e término do contrato. Assim, é cediço que o 

arrendador obriga-se a informar ao arrendatário, via notificação 

premonitória, acerca de sua intenção em reaver o imóvel para fins 

específicos – quando se tratar de renovação de contrato com prazo 

indeterminado (que não é o caso) ou pretender a retomada do imóvel para 

exploração própria, antes do vencimento do prazo (que também não é o 

caso). Dicção do art. 22, caput e § 2.°, do Decreto n.° 59.566/1966. Como 

visto, a celeuma toda gira em torno do vencimento do contrato, 

circunstância possível sobre a qual a lei não exige prévia notificação. 

Basta o vencimento do prazo no tempo e modo previstos. Se o contrato 

tem termo expresso de vencimento das obrigações dos arrendatários, 

então se está diante da chamada mora ex re. Mora ex re é 

consubstanciada naquelas obrigações com prazos ou termos 

preestabelecidos pelas partes ou estipulados na lei. Aquela em que o 

vencimento das obrigações encontra-se previamente conhecido, 

indubitável. Daí porque a mora ex re automaticamente se opera pelo 

inadimplemento (vencimento) da obrigação, líquida, certa e exigível, a 

prescindir de qualquer providência ou interpelação, materializando-se com 

o simples escoamento do seu termo, a teor do art. 397, caput, do Código 

Civil. Por conta disso que a mora, neste caso, sendo ex re, dispensa o 

implemento de notificação premonitória para constituir o devedor em mora. 

E bem por isso que essa questão não subsiste. Contrato que exprime 

obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento. Segundo o 

princípio do dies interpellat pro homine, o devedor estará constituído 

automaticamente em mora com o advento do termo ad quem. Em caso de 

inadimplemento de obrigação com prazo certo, como é a hipótese dos 

autos, no dia expressamente previsto para o seu cumprimento o devedor 

se encontra interpelado, independentemente de qualquer outro ato formal 

do credor. Assim, a inadimplência se configura pelo simples decurso do 

prazo, incidindo a partir daí as consequências jurídicas típicas. Demais 

disso, porquanto dispensável, nas ações de reintegração de posse 

fundadas em contrato de arrendamento rural, o ato de citação produz 

todos os efeitos jurídicos decorrentes da cientificação da contraparte, 

sobre a manifestação de vontade expressa na petição inicial, 

oportunizando, inclusive, a purgação da mora, se tivesse sido o caso. Por 

fim, a parte autora não consentiu com renovação do contrato, tanto que no 

dia 05/06/2018, registou boletim de ocorrência sob nº 2018.177868. Desse 

modo, também por esse prisma, a prévia notificação do arrendatário se 

torna absolutamente dispensável. 2 – DO MÉRITO Como se sabe “são 

consideradas ações possessórias aquelas elencadas no Código de 

Processo Civil com essa qualificação, a saber: manutenção e reintegração 

de posse e interdito proibitório. (...) Cabe ação de manutenção de posse 

quando o possuidor tiver a sua posse turbada por outrem; a reintegração 

será a ação apropriada no caso de o possuidor haver sofrido esbulho na 

sua posse; o interdito proibitório poderá ser requerido quando houver 

fundado receio de que o possuidor seja molestado em sua posse. A 

turbação fica no meio termo entre o esbulho e a tão só a ameaça, 

caracterizando-se pela prática de atos que justifiquem uma concreta 

ameaça à posse.” (Nelson Nery Jr. Código de Processo Civil Comentado. 

RT. 12ª Edição. São Paulo. 2012, p. 1389) Pois bem. Como se sabe para o 

deferimento de liminar em ação de manutenção de posse, mister se faz a 

comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, cujo 

ônus recai sobre a parte requerente, quais sejam estes: I) a sua posse; II) 

o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; IV) a continuação da 

posse. Analisando os presentes autos, tenho que a liminar pretendida 

deve ser deferida, visto que já se entrevêem presentes os requisitos do 

artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, pelos documentos 

coligidos aos autos e depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência 

de justificação, entendo demonstrada a posse do requerido e reconheço 

que houve “esbulho” da posse exercida por ele na área descrita da inicial. 

Por sua vez, restou comprovado, em cognição sumária, que o esbulho 

ocorreu há menos de ano e dia, estando satisfeitos os requisitos do artigo 

561 do Código de Processo Civil. Não custa lembrar que a decisão liminar 

possessória é de caráter cognitivo precário, onde o julgador, diante dos 

elementos inicialmente trazidos, defere ou não a medida. Porém, esta não 

é definitiva e não produz, obrigatoriamente, efeitos na decisão final. 

Contudo, considerando a função social da propriedade, bem como o 

período de vacinação do gado, conforme calendário anual do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tenho que o prazo de 60 

(sessenta) dias se faz necessário ao requerido a fim de reintegrar a 

posse à requerente. Posto isso, numa primeira análise, verificada a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e, demonstrando o fumus boni juris e o periculum in mora, ante o 

caráter fungível das possessórias, DEFIRO a liminar pleiteada com o fim de 

REINTEGRAR a posse à requerente Ilda Rodrigues e RETIRAR o requerido 

Edson Nunes da Silva da posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 

60 (sessenta) dias, devendo efetuar o pagamento do aluguel, nos termos 

do contrato. FIXO multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em favor da 

requerente, em caso de descumprimento da presente medida. EXPEÇA-SE 

o respectivo mandado de REINTEGRAÇÃO de posse liminar, no qual 

deverá constar o prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, caso o requerido não tenha reintegrado 

voluntariamente o imóvel, AUTORIZO reforço policial, se for necessário, 

devendo a polícia e os servidores agirem com equilíbrio e circunspeção. 

INTIME-SE o requerido desta decisão, para, querendo, responder à inicial, 

no prazo de quinze (15) dias, sendo que não contestada, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. Constem do mandado as 

advertências do art. 344, do Código de Processo Civil. Uma vez 

apresentada contestação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, oferecer impugnação, no 

prazo de quinze (15) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002242-12.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001834-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001513-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR BERTAPELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 14 de novembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022567-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAGE SERVICOS DE REMOCOES EMERGENCIAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/DEFENSORIA PÚBLICA, DA 

PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO ADVOGADO DAS 

EMPRESAS PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PACIENTE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94449 Nr: 2341-67.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SPONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Sonia Spontão, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data da cessação do benefício na via 

administrativa (30/09/2015, fls. 68 e 107v.), perdurando até a conversão 

em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial (30/10/2017, fls. 

82/99), devidamente atualizado.......Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 6 - Diante 

da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º do Código de Processo 

Civil).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 

22 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94084 Nr: 2130-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACIDER - FACULDADE DE COLIDER, ROZE 

MIRIAN SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto que, julgo PROCEDENTE o pedido e concedo a ordem vindicada, 

para que o impetrante possa efetuar a matrícula a fim de cursar sem óbice 

ensino superior na Faculdade de Colíder.ISENTO as partes do pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas 

n. 512 do STF e n. 105 do STJ.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for  requer ido em 15 d ias.Publ ique-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 40462 Nr: 2130-46.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS LUIZ SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 494 de 998



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz André Bezerra 

Marques de Sá - OAB:8376-B/MT

 Autos nº: 2006/232.

Código Apolo nº: 40462.

 Vistos, etc.

 1 - Ante o teor da certidão de fl. 120, inexistindo pendências, 

ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

2 – Translade-se cópia da certidão de fl. 120 para os autos sob cód. 

102348.

Às providências.

 Colíder/MT, 01 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90958 Nr: 3716-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 3716-40.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90958.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria de Fátima 

Ramos, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, 

em síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 120-124) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 126, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 122, e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Logo, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor 

da Autarquia, uma vez que não houve resistência pela exequente.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84543 Nr: 1944-76.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILCE MARIA SCHMITH WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1944-76.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84543.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Vanilce Maria Schmith 

Wolf, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em 

síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 165-176) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 118, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 175, e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Logo, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor 

da Autarquia, uma vez que não houve resistência pela exequente.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50778 Nr: 1479-09.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 175-177 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.Com a juntada 

do respectivo RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.Por fim, dispõe o § 

7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos honorários no cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de 

precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Logo, mutatis mutandis, 

DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor da Autarquia, uma vez 

que não houve resistência pela exequente.Às providências.Colíder, 10 de 

novembro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47742 Nr: 1538-31.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, ARIENE FRANCIANY DE ABREU - 

OAB:281247/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 1538-31.2008.811.0009

Código Apolo nº: 47742.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Valter Silva Martins, 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em 

síntese, que transitado e julgado a sentença, a autarquia federal não 

efetuou o pagamento dos valores em que fora condenada na referida 

sentença.

Intimada, a executada manifestou (fl. 176) concordância com o cálculo 

apresentado pela exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a Autarquia executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo exequente, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 170-171 e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do respectivo RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de 

vara com a devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, nos termos do § 7º do art. 85, do NCPC (Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada), 

DEIXO de fixar honorários advocatícios sobre o valor da execução, uma 

vez que não houve resistência pela Autarquia Executada.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54692 Nr: 2130-07.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANGELO NANNRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2130-07.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54692.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Angelo Nannrich, 

em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em 

síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 196-202) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 204, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 202, e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Logo, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor 

da Autarquia, uma vez que não houve resistência pela exequente.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94400 Nr: 2311-32.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A - Vivo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, Vitor Morais de Andrade - OAB:SP 182.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2311-32.2015.811.0009

Código Apolo nº: 94400.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizado por Telefonica Brasil S.A - Vivo em desfavor de Município de 

Colíder Estado de Mato Grosso e Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 474, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo com fundamento no art. 485, 

VIII, do CPC.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

TELEFONICA BRASIL S.A - Vivo em desfavor de Município de Colíder 

Estado de Mato Grosso e Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Estatuto Adjetivo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 31 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 2417-62.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88611 Nr: 1793-76.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PRUDENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93430 Nr: 1632-32.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARÇAL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84234 Nr: 1626-93.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA EGEA BARBARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53553 Nr: 967-89.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s)Dr. Claudio Leme Antonio, 

para que se manifeste, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, acerca dos 

documentos protocolados pelo requerido às fls. 214/219, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria. Bem como 

INTIMÁ-LO para juntar aos autos, no mesmo prazo, a procuração 

respectiva, eis que o presente feito tramita agora como Execução de 

Sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51348 Nr: 2067-16.2009.811.0009

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES DE OLIVEIRA, DIMAS LUIZ 

SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Luiz André Bezerra Marques de Sá - 

OAB:8376-B/MT

 Autos nº: 2009/235.

Código Apolo nº: 51348.

 Vistos, etc.

 Diante do retorno dos autos do E. Tribunal DE Justiça do Mato Grosso, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de quinze (15) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

 Em nada sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

Às providências.

 Colíder/MT, 01 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 1687 Nr: 86-98.1999.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA DE SOUZA PEXE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 86-98.1999.811.0009.

Código Apolo nº: 1687.

 Vistos, etc.

 1 – Analisando os autos, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara quanto ao 

pagamento do Precatório expedido à fl. 288.

 2 – Caso seja necessário, autorizo desde já a EXPEDIÇÃO de novo 

Precatório por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, atendendo os demais requisitos legais 

pertinentes.

 3 - INTIME-SE a parte exequente para manifestar o que entender de direito 

acerca das fls. 291-294, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Colíder/MT, 01 de novembro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19646 Nr: 1474-31.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA ROMANO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 Autos nº 1474-31.2002.811.0009

Código nº: 19646

Vistos, etc.

Tendo em vista a informação feita pelo representante do requerido em 

audiência de conciliação à fl. 136, a saber, que reconhece o não 

pagamento do valor referente ao precatório anteriormente expedido nos 

autos e dado como quitado, a expedição de um novo precatório é medida 

que se impõe.

Assim, a fim de dar regular andamento ao feito, DEFIRO o pedido de fls. 
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112-112 verso.

Expeça-se o respectivo ofício requisitório para pagamento do crédito de 

titularidade da requerente Ivana Bognar, observando o Provimento n. 

11/2017-CM.

 Às providências.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84844 Nr: 2236-61.2013.811.0009

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MORAES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:9894-MS

 Autos nº: 2236-61.2013.811.0009

Código Apolo nº: 84844

Vistos, etc.

Trata-se Alvará Judicial movido pelo Marcelo Moraes Carneiro, 

devidamente qualificado nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 51, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, , ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

Colíder/MT, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85580 Nr: 2978-86.2013.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE SOUZA SANTOS, GDSS, TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS DOS SANTOS, CRISTINA DA 

MATTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 Autos nº: 2978-86.2013.811.0090.

Código Apolo nº:85580

Vistos, etc.

1- DEFIRO o requerimento de fl.114. Assim, SUSPENDO o referido 

processo pelo prazo de sessenta (60) dias.

2 - APÓS o decurso do prazo, INTIME-SE o requerente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de dez (10) dias.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS para análise.

CUMPRA-SE.

Colíder, 09 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57895 Nr: 2179-14.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SCOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2179-14.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57895.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Arlindo Scotti, em face 

do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, que 

transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não efetuou o 

pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 112-120) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 123, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 119, e, por consequência, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Logo, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor 

da Autarquia, uma vez que não houve resistência pela exequente.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85398 Nr: 2795-18.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RODRIGUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2795-18.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85398.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Gilmar Rodrigues 

Queiroz, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, 

em síntese, que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não 

efetuou o pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 112-116) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende serem 

devidos.

Em seguida, à fl. 117, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.
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 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que o exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 115-116, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Por fim, dispõe o § 7º do art. 85, do NCPC que “Não serão devidos 

honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que 

enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 

Logo, mutatis mutandis, DEIXO de fixar honorários advocatícios em favor 

da Autarquia, uma vez que não houve resistência pela exequente.

Às providências.

Colíder, 10 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92765 Nr: 1162-98.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE DE SOUZA BARBARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89577 Nr: 2595-74.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SPONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31992 Nr: 2638-60.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora do inteiro teor da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. 1 - 

Compulsando os autos, verifica-se que não foi apresentado comprovação 

de requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez nos autos 

do processo e, conforme determinação no Recurso extraordinário n. 

631240 do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a SUSPENSÃO DO 

FEITO pelo prazo de 30 dias para apresentação de requerimento 

administrativo junto ao requerido, sob pena de extinção do feito. 2 - Caso 

seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário. 3 - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora 

para que informe nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa 

do benefício em voga, no prazo de 10 (dez) dias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, 08 de agosto de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81297 Nr: 2362-48.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JACINTO DO PADRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99125 Nr: 1563-63.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES VIEIRA SILVEIRA, SUZANA MARCELINO SILVEIRA, 

SOLANGE MARCELINO DE OLIVEIRA, GILMAR MARCELINO SILVEIRA, 

SERGIO MARCELINO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERPIDIO MARCELINO SILVEIRA, COMPANHIA 

DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 8 - Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inc. I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para condenar a ré ao 

pagamento, diretamente à Ines Vieira Silveira da quantia de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) a título de indenização pelo contrato de seguro vida 

agricultura familiar; R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 52.000,00 

(cinquenta e dois mil reais) a título de indenização pelo contrato de seguro 

Ouro Vida Garantia, contratados por morte do segurado Erpidio Marcelino 

Silveira, devidamente atualizada, com correção monetária e juros de mora 

legais contados da citação inicial. Em razão da sucumbência, condeno a ré 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os 

quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, notadamente a 

simplicidade da lide e seu abreviamento com o julgamento antecipado, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, , 

devidamente atualizada, considerando, para tanto, o grau de zelo do 

profissional, o tempo exigido para o trabalho realizado, a natureza e a 

importância da causa.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Colíder/MT, 12 de novembro 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31167 Nr: 2098-12.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 

175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MAURO 

HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161867
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados da parte autora, do inteiro teor 

da decisão de proferida nos autos, a seguir transcrita: “Vistos, etc. 1 – 

Tendo em vista os documentos colacionados às fls. 200-202, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores ali 

indicados, observando a conta corrente a ser indicada pelo advogado da 

parte exequente e, caso seja de sua titularidade, atentar-se aos poderes 

indicados na competente procuração. CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”. 2 – Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

Após, certifique-se e façam os autos conclusos. Sirva a presente como 

mandado e ofício, no que couber. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 27 de 

setembro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31167 Nr: 2098-12.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 

175.381, JULIANO GOULART MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MAURO 

HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINDALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar nos autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser 

conta corrente e não poupança) necessários para Expedição do ALVARÁ 

DE LEVANTAMENTO dos valores, os autos em referência se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44060 Nr: 943-66.2007.811.0009

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36487 Nr: 3176-07.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS TAPAYUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31992 Nr: 2638-60.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2638-60.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 31992.

Vistos, etc.

1 - Compulsando os autos, verifica-se que não foi apresentado 

comprovação de requerimento administrativo de aposentadoria por 

invalidez nos autos do processo e, conforme determinação no Recurso 

extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para apresentação de 

requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena de extinção do 

feito.

2 - Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário.

3 - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe 

nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do benefício em 

voga, no prazo de 10 (dez) dias.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 08 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1720-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSENSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

LUIZ CARLOS PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUTEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE CARVALHO 

BOTTALLO - OAB:214.380/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3652 Nr: 56-05.1995.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BONFIM BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ CHRISTOFFOLI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 
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arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 8456 Nr: 1239-35.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO SOLO PRODUTOR AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI STIEGEMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Barão - OAB:8313, 

WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dealmo Alfredo Adam - 

OAB:RS/6.905, Gabriel Pessin Adam - OAB:47119/RS, Harri 

Stiegemeier - OAB:MT/5787-E

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2063 Nr: 464-54.1999.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CORONEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37898 Nr: 199-08.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS TAPAYUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MORAES MALCON - 

OAB:, PAULO ROSEK - OAB:OAB/RS 26.684

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36786 Nr: 3422-03.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS TAPAYUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASCARI INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

PROSPECT FOMENTO MERCANTIL FACTORING E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, SILVANA M. GIACOMINI WERNER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MORAES MALCON - 

OAB:

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 103-08.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALBERTO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDEVALDO BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473/MT, ILZE ANA DAHMER - OAB:MT-4447B, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:MT-4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A

 Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. retro, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso II e III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101451 Nr: 3230-84.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEDREIRA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3230-84.2016.811.0009

Código Apolo nº: 101451.

Vistos, etc.

1 – Tendo em vista a contestação acostada às fls. 68-83 bem como a 

manifestação de fls. 84-128, INTIME-SE o requerente para, querendo, 

impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Após, decorrido o prazo, com ou sem apresentação de manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

Às providências.

Colider/MT, 01 de novembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100982 Nr: 2856-68.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARAUJO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se manifeste, 

NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo requerido 
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(Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82286 Nr: 3318-64.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIFFER PEDRALLI DE OLIVERA, JONATHA 

PEDRALI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença de fls. 49/49 verso a seguir transcrita: “(...)Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Condeno os 

requeridos no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do 

art. 98 do CPC, uma vez que defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na 

forma da lei. Por fim, caso não tenha sido cumprido, REITERE-SE o Ofício 

de fl. 38 à Diretoria de Finanças da Polícia Militar do Estado e Mato Grosso, 

a fim de cessar o desconto em folha de pagamento do autor dos valores 

destinados à pensão alimentícia. Após, decorrido o prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 13 de 

julho de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47104 Nr: 916-49.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95959 Nr: 3272-70.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora, para que se 

manifeste no prazo de 05 dias sobre a Impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52424 Nr: 3117-77.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA KRISTINNE DA SILVA AQUINO, SIMONE VIEIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82475 Nr: 3519-56.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50792 Nr: 1493-90.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 

05 dias sobre a Impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86281 Nr: 3691-61.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos protocolados 

pelo requerido (fls. 120/121), nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 2132-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS, YS, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT. 8563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: "(...)Assim sendo, 

JULGO EXTINTO o feito proposto por Aparecido Soboleski, em face de 

Josilene da Silva Correa, nos termos dos artigos 274, §º único e 485, 

inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. CONDENO o autor ao pagamento 

das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na 

forma da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 
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trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, 18 de julho 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 1893-31.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES TAMBALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Pensão por Morte formulado 

por Maria Mendes Tambalo contra o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do 

art. 98 do CPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com 

as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 07 de agosto de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84614 Nr: 2017-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56173 Nr: 560-49.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se manifeste, 

NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo requerido 

(Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80996 Nr: 2036-88.2012.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE LIMA MADEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se manifeste, 

NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo requerido 

(Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87772 Nr: 1106-02.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RAMIRES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora, para que no prazo 

de 05 dias se manifeste sobre a impugnação à execução, proposta pelo 

INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52842 Nr: 279-30.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48783 Nr: 2576-78.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FÁTIMA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 21124 Nr: 2134-25.2002.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER EVERTON DA SILVA, CLEVERTON RICARDO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO RIO VERDENSE LTDA, OSCAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 
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OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados das partes, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89064 Nr: 2165-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA DOS 

SANTOS BAHIA - OAB:6486/RO

 CERTIFICO que, deixo por ora, de expedir nova carta precatória para 

cumprimento do Mandado expedido às fls. 127/128, eis que a CARTA 

PRECATÓRIA expedida anteriormente retornou aos autos sem êxito no seu 

cumprimento. Diante disso, INTIMO o Advogado da Parte Autora, para 

manifestar acerca do teor da certidão do Oficial de Justiça, juntada às fls. 

126, do presente feito. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52940 Nr: 376-30.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE COLÍDER - MT - Sr. Celso Paulo 

Banazeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: “(...)Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, a fim de condenar o 

requerido Município de Colíder ao pagamento de R$ 2.910,00 (dois mil, 

novecentos e dez reais), a título de indenização por danos materiais, 

corrigidos monetariamente a partir de seu desembolso e acrescidos de 

juros a contar da citação. REVOGO a concessão de assistência judiciária 

gratuita deferida ao requerente à fl. 50, uma vez que se trata de 

“advogado e servidor público federal, com situação estável” conforme 

declarado pelo mesmo na exordial à fl. 13. No mais, CONDENO o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do demandante que, 

atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da 

condenação. ISENTO o requerido do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 

de dezembro de 2001. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 05 de julho de 2018. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 14781-03.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., KAWASAKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:17.555-A

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados das partes do inteiro teor da 

decisão de fls. 90, a seguir transcrita: “Vistos, etc. 1 - A parte requerida, 

Banco do Brasil S.A. foi citado, in faciem, para responder aos termos da 

presente ação, todavia deixou decorrer o prazo sem apresentar 

contestação, conforme se vê da certidão de fl. 84, razão pela qual, 

DECRETO SUA REVELIA. 2 - Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. AS PROVIDÊNCIAS. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44386 Nr: 1258-94.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SALETE BOSSONI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 2640-20.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE FABIENE LUZ, ANDERSON ALEN VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2.221/DF

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87217 Nr: 650-52.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADORNES, MARINES GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE - I.P.A. S, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GUERRA COSTA - 

OAB:OAB/AL 5998

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da parte requerida para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, valendo o silêncio 

pela inexistência, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83354 Nr: 710-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA DOS SANTOS GARRIDO, GRACIELI 

APARECIDA DOS SANTOS GARRIDO, SAMUEL GARRIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora para, querendo, 

apresentar resposta à defesa acostada às fls. 71/72 e manifestação do 

MPE de fls. 74, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95971 Nr: 3278-77.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TOMÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se manifeste, 

NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo requerido 

(Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 33938 Nr: 1500-24.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC, DGMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, da parte dispositiva 

da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: "(..)Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE a presente negatória de paternidade c/c anulatória 

de registro civil, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos 

termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, 

na forma da lei. Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. Publique-se, registre-se e 

intime-se. Colíder/MT, 09 de julho de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49137 Nr: 2929-21.2008.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSP, ROSINETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO LUIZ PANIÇÃO, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ALVES TETÍLIA 

BAGGIO - OAB:OAB/SP191.621, Cristiano Monteiro Baggio - 

OAB:237481/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a 

sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária 

da Justiça Gratuita, na forma da lei.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO e, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Colíder, 07 de novembro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 2132-40.2011.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AS, YS, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DA SILVA - 

OAB:MT. 8563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Aparecido Soboleski, 

em face de Josilene da Silva Correa, nos termos dos artigos 274, §º único 

e 485, inciso III, § 1º, do Código Processual Civil. CONDENO o autor ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 18 de julho 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 2816-57.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código Processual Civil. Custas pelo requerente.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Colíder/MT, 09 de julho 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 1779-34.2010.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA LIMA NICASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAIR NICASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1779-34.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54342.

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Abertura de Inventário, ajuizada por Rosangela 

Cristina Lima Nicastro, em razão do falecimento de Otair Nicastro.

Recebida a inicial à fl. 14, nomeando o requerente como inventariante que 

prestou as primeiras declarações às fls. 17-21.

Após um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 127, informando que 

as partes procederam com a realização de inventário administrativo, 

requerendo a extinção do presente feito.
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 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Rosangela Cristina Lima Nicastro, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 03 de setembro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 14781-03.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., KAWASAKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:17.555-A

 Autos nº: 14781-03.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 80999.

 Vistos, etc.

1 - A parte requerida, Banco do Brasil S.A. foi citado, in faciem, para 

responder aos termos da presente ação, todavia deixou decorrer o prazo 

sem apresentar contestação, conforme se vê da certidão de fl. 84, razão 

pela qual, DECRETO SUA REVELIA.

2 - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83354 Nr: 710-59.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA DOS SANTOS GARRIDO, GRACIELI 

APARECIDA DOS SANTOS GARRIDO, SAMUEL GARRIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 710-59.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83354.

 Vistos, etc.

1 – Tendo em vista o teor da defesa acostada às fls. 71-72 e a 

manifestação do MPE à fl. 74, INTIME-SE a requerente para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, decorrido o prazo, com ou sem apresentação de impugnação, 

façam os autos conclusos.

Às providências.

 Colíder/MT, 13 de julho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89064 Nr: 2165-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA DOS 

SANTOS BAHIA - OAB:6486/RO

 Autos nº: 1265-25.2014.811.0009

Código Apolo nº: 89064

Vistos etc.

DEFIRO o requerimento formulado pelo exquente à fl. 45 e 56.

CUMPRA-SE a determinação contida à fl. 31 no novo endereço indicado 

pelo exequente, com o valor atualizado à fl. 56verso.

Ainda, diante da comprovação de que o executado é sócio da empresa 

SAMICAR VEÍCULOS, OFICIE-A para descontar dos proventos do 

executado a quantia de um salário mínino, por mês, devendo 

depositar/transferir o valor na conta bancária de titularidade do exequente, 

indicada à fl. 45verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, 11 de abril de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1431-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

GUSTAVO MAZZALI PEREIRA, JOSIMAR JESUS DA SILVA, WESLEY 

VENTURA DE CASTRO, JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20.017-0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIMAR JESUS DA SILVA, Cpf: 

03025447125, Rg: 1722000-9, Filiação: Geraldo Pereira da Silva e de Geny 

de Jesus da Silva, data de nascimento: 20/08/1986, brasileiro(a), natural 

de Colíder-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Denúncia criminal aviada pelo titular da ação penal, atribuindo 

aos cinco réus (Natalie Oliveira do Nascimento, Gustavo Mazzali Pereira, 

João Paulo Bertoldo Angeli, Josimar Jesus da Silva e Wesley Ventura de 

Castro), a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput e artigo 35, 

caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 e 69 do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.A denúncia foi oferecida na 

data de 13/05/2016, e, ato seguinte, os acusados Gustavo e João Paulo 

pugnaram pela revogação da prisão preventiva (f.129-138), o que foi 

denegado por decisão fundamentada, não atacada por via recursal.Em 

seguida, foi determinada a notificação dos acusados para apresentação 

de defesa prévia, nos moldes do art. 55 da Lei de Drogas, além de se 

estender a ordem de segregação cautelar aos indiciados Josimar e 

Wesley, soltos ao tempo da citação.Em sede de defesa prévia, os réus 

João Paulo e Gustavo Mazzali pugnaram, novamente, pela revogação da 

prisão cautelar bem como suscitaram argumentos destinados a 

desconstituir as imputações acusatórias, levantando preliminar de ilicitude 

da prova obtida por meio de suposta violação do sigilo das comunicações 

consagrado no texto constitucional e, no mérito, pugnaram pela 
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absolvição, ante a fragilidade probatória.A sua vez, Wesley Ventura de 

Castro apresentou defesa por negativa geral, e Natalie Oliveira do 

Nascimento questionou o enredo em que se baseou o órgão acusatório 

para conectá-la aos delitos imputados aos corréus, porque as suspeitas 

de sua participação nos crimes decorreriam simplesmente de ser 

convivente de um dos increpados.Por fim, Josimar Jesus assinalou ser 

ilícita a prova colhida pela autoridade policial e verberou inexistirem outros 

adminículos de prova que justifiquem uma condenação penal.Não havendo 

teses que pudessem justificar o trancamento da ação penal, e sendo 

refutada as preliminares de ilicitude da prova colhida durante as 

investigações policiais, deu-se seguimento à instrução processual, não 

sem antes despencar outra quantidade de pedidos de liberdade provisória 

e impetrações de ordens de habeas corpus, suscitando a soltura dos 

acusados Wesley Ventura de Castro e Josimar Jesus da Silva.Recebida a 

denúncia, nos moldes do que preconizam os arts. 55, § 4º e seguintes, da 

Lei nº 11.343/2006, realizou-se a audiência de instrução processual, na 

qual foram inquiridas nove testemunhas, bem como interrogados os 

acusados, tendo sido homologada a desistência quanto as demais 

testemunhas faltantes (f.434-443).No mesmo ato instrutório, as Defesas 

dos acusados postularam pela revogação da prisão preventiva, sendo 

mantidas as prisões de Natalie, João Paulo e Gustavo.Encerrada a 

instrução processual, apresentaram as partes suas alegações finais, a 

acusação pugnando pela condenação dos réus Natalie Oliveira do 

Nascimento, Gustavo Mazzali Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli, pelo 

crime de traficância de entorpecentes, absolvendo-os da acusação de 

associação para o tráfico, posto que inexistentes provas a corroborar a 

ideia de permanência ou estabilidade da união dos increpados para a 

prática do ilícito de comercializar drogas, requerendo, ainda, que na 

dosimetria da pena se valorasse a quantidade e a diversidade de drogas, 

bem como a dedicação dos indiciados à atividade criminosa, pugnando, 

por fim, pela absolvição deJosimar Jesus da Silva e Wesley Ventura de 

Castro, o primeiro porque impossível condenação baseada em prova 

indiciária, já que difícil a conexão de Josimar (Jô) com os fatos 

denunciados, e o segundo porque seria terceiro desconhecido de todos 

os demais acusados e envolvido na trama somente porque sua irmã 

comprava roupas na loja em que Natalie trabalhava.Por seu lado, a defesa 

de Wesley de Castro corroborou a manifestação ministerial, pleiteando sua 

absolvição, o mesmo valendo para Josimar de Jesus que invocando a 

parêmia in dubio pro reo, persegue a declaração de absolvição, pela 

debilidade das provas vertidas contra si.Finalmente, as defesas de 

Gustavo e João Paulo e Natalie do Nascimento pugnam pela absolvição 

quanto ao crime de associação para o tráfico e não obstante reconheçam 

a robustez das provas para condenação quanto ao tráfico de 

entorpecentes, verberam pela aplicação do benefício do § 4º, do art. 33 da 

Lei AntiDrogas, assim como, Gustavo e João Paulo bradam pelo 

reconhecimento, na dosimetria da pena, das atenuantes da confissão e da 

maioridade relativa quanto a Gustavo.É a síntese dos fatos 

processuais.FUNDAMENTO E DECIDONão existindo questões prefaciais a 

serem analisadas, na medida em que a alegada ilicitude da prova cautelar 

colhida durante as investigações policiais já foi apreciada em sede 

saneadora, sem sofrer qualquer impugnação ou ataque recursal de 

qualquer das partes, há de se passar, diretamente, para a análise das 

questões de fundo, concernentes a aferir a presença de autoria e 

materialidade dos crimes imputados na denúncia (tráfico e associação 

para o tráfico) aos cinco acusados, frisando, desde logo, que a 

manifestação ministerial em sede de alegações finais, opinando pela 

absolvição de todos increpados quanto ao crime de associação para o 

tráfico e de absolvição parcial (de dois dos 5 indiciados) quanto a 

comercialização dos entorpecentes, não vincula nem condicional o 

julgamento, na esteira do que expressamente salienta o art. 385 do 

CPP.Nesse mesmo sentido:“[...] Não se observa violação ao sistema 

acusatório, haja vista que o juiz possui liberdade para valorar a prova e 

decidir de acordo com a sua consciência, conforme lhe faculta o artigo 

155 e 385, ambos do CPP. Inexiste vinculação do juiz ao pedido do 

Ministério Público ou da defesa, pois se assim o fosse, o Poder Judiciário 

estaria engessado, comprometida a função jurisdicional e a imparcialidade 

do julgador que é um dos principais atributos a ele conferidos...” 

(TJ/RJ,Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº . 

0001254-40.2013.8.19.0004, Relatora: Des. Mônica Tolledo de 

Oliveira).Fixada essa premissa, da análise do conjunto probatório 

carreado aos autos, denota-se que, quanto ao crime de traficância, que é 

dito não-transeunte (“delicta facti permanentis”) a materialidade delitiva 

está devidamente satisfeita, conforme se verifica das peças de 

informação colhidas no IP (auto de prisão em flagrante; boletim de 

ocorrência; laudo de constatação de substancia estupefaciente), bem 

como e principalmente do laudo pericial definitivo de drogas de fls. 507/510 

e das provas orais colhidas durante a instrução processual, as quais 

confirmam os indícios iniciais, de que a droga encontrada com Gustavo e 

João Paulo e na residência de Wesley, era destinada à 

comercialização.Diga-se, ainda, que como elemento material do delito do 

art. 33 da Lei nº 11.343/2006, encontrou-se mais de três mil reais, em 

notas de pequeno valor, na casa de Natalie, bem como uma balança de 

precisão, e, finalmente, há de se valorar a própria confissão de alguns 

dos réus, o que permite aferir, com segurança, que a droga apreendida se 

destinava ao comércio ilegal de entorpecentes.Lado outro, no que pertine 

à autoria delitiva, por se tratarem de 5 réus distintos, com posturas 

diferentes quanto a participação no crime denunciado, necessário que se 

proceda à análise pormenorizada e individuada de cada conduta e do 

eventual envolvimento deles no fato criminoso em si.De plano, somando 

todos os elementos de prova carreados aos autos - os quais demonstram 

de modo indelével que existia a prática do comércio de drogas, ao menos 

a partir da residência da ré Natalie Oliveira do Nascimento, onde se 

encontrou balança de precisão, dinheiro ‘picado’ em quantidade bastante 

razoável (R$. 3.271,00, em notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 

e R$ 50,00) o que é bastante comum na identificação dos chamados 

‘pequenos traficantes’ – à confissão perpetrada judicialmente por três dos 

cinco réus (Natalie, Gustavo e João Paulo), é indiscutível que, quanto a 

esses 3, que, aliás, são as pessoas que estavam, fisicamente, na posse 

dos entorpecentes e dos petrechos próprios à mercancia de drogas, a 

autoria delitiva é evidente e não desafia maiores discussões.A questão 

que demanda maior atenção e acuidade está na identificação da 

participação/autoria delitiva dos outros dois réus, ou seja, Wesley e 

Josimar, que ao início das investigações e de conformidade com a 

denúncia, seriam os mandantes da organização criminosa, um porque 

controlaria todas as ações dos demais membros, mesmo estando 

acautelado no presídio Ferrugem (Josimar Jesus, vulgo ‘Jô’) e o outro 

(Wesley Ventura de Castro) porque seria o fornecedor da droga aos 

demais operadores da associação criminosa.Individualizando a análise, 

quanto a Wesley, de fato, o que existe são, unicamente, as suspeitas 

colhidas no início das investigações, de que seria ele o responsávelpor 

entregar as drogas (dezenas de tabletes de cocaína (pasta base)e 

maconha) para os compradores/revendedores de drogas que vieram de 

Sinop/MT até Colider, somente, para adquirir o entorpecente e 

comercializá-lo na cidade de origem.Nada há de prova colhida sob o crivo 

do contraditório que identifique qualquer ligação do acusado com os fatos 

denunciados, a uma porque nenhum policial o identificou como presente ou 

participante da apreensão de drogas realizada na MT 320; a duas porque 

não só ele, como todos os demais réus negam qualquer envolvimento dele 

nos fatos; e a três porque, mesmo na fase investigatória, a única 

correlação de Wesley com os crimes denunciados seriam fotos 

encontradas em um celular, que desde o começo, a sua genitora e sua 

irmã salientaram que não era dele e sim de Werika.Recorde-se que em um 

processo judicial que se pretenda democrático, ao julgador não se permite 

condenar alguém somente por indícios colhidos em investigação policial, 

militando em favor do réu a presunção de inocência, que no âmbito 

probatório, se trata de regra de julgamento, a qual garante ao acusado o 

direito lídimo e certo de ser absolvido, se do conjunto probatório não 

restar, evidenciada, a certeza do cometimento do ilícito penal (resultado 

material da celebre parêmia in dubio pro reo).Melhor do que eu, leciona a 

boa doutrina:“Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o 

in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em 

discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um 

culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, 

o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.O in dubio pro 

reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na 

verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na 

dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a 

obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte 

acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não 

culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida 

razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é 

atribuída.Como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, não se 

justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer 

juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique 
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como ato revestido de validade ético-jurídica — em elementos de certeza, 

os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações 

equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se 

capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, 

afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que 

poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non 

liquet” (Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, Volume único, p. 50, 

ed. Juspodivm).Dessarte, quanto a Wesley Ventura de Castro, não 

obstante as suspeitas iniciais, há que se reconhecer que provas inexistem 

do cometimento dos crimes que lhe são atribuídos nesta ação, o que 

conduz à conclusão por sua absolvição, nos moldes do que preconiza a 

legislação processual vigente e como corolário lógico da presunção de 

inocência.Por sua vez, no tangente a Josimar Jesus da Silva, com todas 

as vênias de entendimentos e interpretações diversas do conjunto 

probatório, mas é óbvia a sua participação, como mentor, controlador, 

figura central do comércio de entorpecentes realizado por sua 

ex-convivente, Natalie Oliveira do Nascimento, na medida em que, a prova 

oral colhida sob o crivo do contraditório, consistente na oitiva do 

investigador de policia Petrus Pierini Fingolo Rascado, corrobora o ‘auto de 

inspeção pericial’ elaborado às fl. 65/88, e demonstra que: (i) Josimar, o 

vulgo Jô, que estava ao tempo dos fatos preso em Sinop (Presídio do 

Ferrugem), usava telefone celular de dentro da cela, e se comunicava, 

constantemente, com sua convivente, Natalie, inclusive várias vezes lhe 

repreendendo, porque ela não estaria ‘misturando’ adequadamente ácido 

bórico/bicarbonato de sódio à pasta base de cocaína, o que estaria 

prejudicando tanto a qualidade, quanto a quantidade da droga que ela 

preparava, usando o liquidificador de sua casa; (ii) Jô inúmeras vezes 

manda a sua mulher que realize depósitos de valores altos, relativos a 

mercancia de drogas, em contas bancárias que ele indica, repita-se, 

novamente de dentro do Presídio; (iii) o mesmo número de celular com 

quem Natalie se correspondia constantemente, foi o número para o qual 

Gustavo telefonou no dia de sua prisão, e com o qual se comunicou por 

mensagens, demonstrando longo tempo de convivência e conhecimento 

prévio entre os interlocutores, bem como deixando bem claro que não era 

Josimar quem iria buscar os dois revendedores de droga quando 

chegaram na cidade, porque disse textualmente a eles, se já tinham 

chegado e conheciam a ‘cidade aí’, demonstrando que ele mesmo não 

estava no local.Nada disso fosse suficiente, quem morava no Bairro Bom 

Jesus, próximo ao ‘tiro de guerra’ desde muito tempo, era sim Josimar e 

sua convivente Natalie, que foi ao encontro dos traficantes de Sinop, 

momentos antes deles serem presos, o que mais reforça a sensação 

indiscutível de que o interlocutor, tanto de Gustavo, quanto de Natalie, foi 

sempre uma só e a mesma pessoa, ou seja, Josimar Jesus da 

Silva.Somente para que não se fique no campo das asserções, extrai-se 

dos diálogos mantidos por Josimar, de dentro da cela onde estava preso 

que:“Vc mente pra mim tem muitos anos, anos já tem coisa q vc se 

prejudica q vc nem imagina o q passa na minha cabeça vc acha q sou 

otario porq toa q q eu nunca vou descobri vc nem sabe o q eu sei mais 

fica achando q vc e esperta e q eu so otario q vc vai ter uma.... Pra tudo 

tem sua hr...” (fl. 83).Logo mais a frente, o vulgo Jô, se comunicando com 

Gustavo Mazzali assinala:“Jô: E ai parseiro e o beico ai?Gustavo: EeJô: Btf 

vc q vai resgata a situação pro marco?Gustavo: Sim(...)Gustavo: To em 

santa helenaTo saindJô: BlzGustavo: To akiJô: BlzVc conhece aiA 

cityGustavo: To no posto são visenteJô: Vc sabe onde e o bom 

jesusGustavo: NãoVem aliAki bucaBoisNoisJô: Não tem como truta to a pe 

vc tem que dc aqE fácil pra acha...So pergunta pra alguém vc consegue 

ver uma torre ai ela tem 180 metroBorba gato ou pergunta onde e a rua do 

tiro de guerraGustavo: Espera laVo liga aeAtende aiJô: Pode dc depois q 

passa uma chácara murada vc para na esquina ne um barGustavo: Tamo 

indJô: Eu não falo ne telefone parsaBlz...Gustavo: E tamo akiJô: Aonde?Me 

esplicaGustavo: Tamo ali pow n msn lugar que vc entregoJô: Blz ta 

paradoGustavo: Tamo akiJô: Na esquinaGustavo: EeJô: BlzPara que se 

entenda de modo íntegro a questão, é curial ressaltar que sempre que o 

interlocutor/comprador da droga fala em ajuda do vendedor para que 

encontre o ponto de encontro, ele tenta ensinar como chegar e se recusa, 

por lhe ser impossível, ir até aos viajantes.É muito mais interessante ainda 

notar que quando os dois acham o local de encontro, o vendedor se 

certifica de onde estão e indica ir encontra-los, mas como se sabe da 

prova judicializada, nunca foi um homem que se dirigiu ao encontro de 

Gustavo e João Paulo e sim a convivente de Josimar, Natalie, presa 

momentos depois da prisão deles dois.Frise-se: Jô falava com sua 

convivente claramente à distância e impedido de ir até ela, no dia da 

compra da droga, combinou os detalhes com os adquirentes do 

entorpecente, e tentou ensiná-los a chegar ao “Tiro de Guerra” no Bairro 

Bom Jesus, exatamente onde residia com Natalie, e como eles não 

encontravam a casa, determinou que ela fosse ao encontro deles, tudo a 

demonstrar que ela era o seu elo material, físico, solto, a viabilizar o 

comércio de drogas que realizava de dentro do Presídio.Ainda como 

reforço de toda essa ilação, Natalie remeteu a seu interlocutor, identificado 

como “Mor Meu”, inúmeras fotos com comprovantes de depósitos em 

contas bancárias que ele próprio indicava, as quais se referem a duas 

pessoas residentes nesta cidade, o que desmonta a falácia da estória 

criada por Natalie em juízo, de que teria se envolvido com um traficante da 

cidade de Cáceres, ao qual nominou de “Alex Aleixo”, que não possui 

registro nenhum de sua existência, seja aqui, seja em Cáceres, seja em 

qualquer outro lugar.Aqui se fecha o enredo, que desmascara a versão 

falaciosa contada pelos três réus confessos, que, muito provavelmente 

premidos pelo medo do ‘chefe’ da organização, mentiram descaradamente 

em juízo, inventando contatos e pessoas inexistentes, tudo para se 

livrarem da acusação de associação criminosa para o tráfico e para 

livrarem “Jô” de qualquer condenação.Gustavo e João Paulo, de modo bem 

ensaiado, assumiram a compra da droga, que seria levada para Sinop/MT 

e a partir daí, mentem sem qualquer pudor, porque ora um encontrou a 

mochila com drogas encostada em um muro, ora outro recebeu-a de um 

terceiro; ora Gustavo é interlocutor e dialoga com o telefone (66) 

9635-2573, ora ele nunca falou com esse numero e somente queria saber 

onde era o local de entrega da droga, não conversando mais nada com o 

desconhecido com quem negociava.Doutra margem está Natalie, que 

afirma ter ido ao encontro dos compradores e lhes entregue a droga, 

antes de ser presa, salientando, de modo fantasioso, que somente teria 

feito isso uma única vez, ainda que seu celular fosse recheado de 

fotografias de vários tipos de drogas, pesadas e embaladas, expostas 

para venda.Aliás, a posição de Natalie é essencial para o deslinde de toda 

trama: não obstante tenha escrito cartas manuscritas ao juízo, por duas 

vezes, seu arrependimento é bastante questionável e parcial: admite sua 

culpa mas esconde, há não mais poder, a autoria delitiva de seu 

marido/convivente, que, em verdade, é o chefe do tráfico, e o responsável 

pela negociação na qual ela saiu-se presa.Natalie criou uma estória 

mentirosa de um certo Alex Aleixo para justificar a ligação feita entre 

Gustavo e Josimar (cuja identificação na agenda de celular constava “Aa” 

que, sabidamente, é uma técnica usada por quem não pretende agendar o 

contato permanentemente mas naquele instante precisa conversar com 

ele de modo prioritário, por isso as iniciais “Aa” para que o contato seja o 

primeiro da agenda e na discagem rápida), e manteve essa fantasia, que 

não possui qualquer sustentação, na medida em que:(i)Disse ter se 

relacionado com esse tal Aleixo, por um ano, mas nas mensagens 

trocadas, ele dizia a ela que havia ‘anos’ que ela o enganava, além de 

reclamar da má preparação (mistura) de ácido bórico na cocaína que ela 

refinava em casa, porque ele não podia por não estar perto;(ii)esse 

mesmo namorado que ela disse ter fazia 12 meses, contrasta com a sua 

informação de que somente separou-se de Josimar 4 meses antes da 

prisão; (iii)Aleixo, segundo Natalie, morava em Cáceres/MT, e somente 

vinha a Colider em alguns finais de semana, mas no diálogo com os 

compradores da droga demonstra conhecimento total da cidade, de seus 

bairros, das vias de acesso e saída, dos pontos de referencia;(iv) Alex 

Aleixo, que traficava em Cáceres/MT, mandava a Natalie que realizasse 

vários depósitos em contas bancáriasque ele indicava, todas da agencia 

da Caixa Econômica Federal da cidade de Colider/MT. Todas essas 

inconsistências no depoimento de Natalie demonstram a mentira que ela 

criou para isentar seu marido e chefe da condenação criminal, mas como 

se disse, são falácias que não possuem qualquer coerência e revelam o 

alto poder de intimidação de Josimar.Corroborando tais ilações, é o 

depoimento do investigador de polícia que inspecionou o aparelho celular 

dos acautelados e revelou que:“[...] nós fizemos o levantamento do celular 

da Natalie e no celular havia vários indícios de tráfico de drogas, tabletes, 

foram encontradas várias fotos com tabletes de maconha, e ela se 

relacionando, conversando com uma pessoa de nome “Jô”(...) [Juiz: Como 

é que o senhor sabe que é o Jô?] Foi levantado, tem o numero do IMEI 

aqui, pelo levantamento de ligações dele, da Natalie para o Jô e do outro 

número, que a gente conseguiu fazer essa interligação entre eles; (...)

[Juiz: Como é que o senhor sabe que era esse Josimar, porque esse 

Josimar não estava, não foi preso em flagrante, ele estaca no Ferrugem 

preso, como é que saber que era esse Josimar e não outro?] A gente fez 

o levantamento em cima do número (....) é e pelas conversas, pelo fato da 
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Natalie que ela tinha um relacionamento com o Jô, a gente fez esse... [Juiz: 

Eu quero saber se vocês identificaram do telefone esse nome ou vocês 

deduziram?] Do telefone aí ... ah tá esse que tá digitado é dedução, esse 

Jô escrito aí (Depoimento Petrus – mídia de fl. 443).Antes de mais nada, 

destaque-se que a validade da inspeção judicial feita nos celulares já foi 

discutida e decidida pela magistrada que conduziu o feito anteriormente e 

não houve qualquer insurgência ou irresignação de qualquer das partes, 

prevalecendo a tese de que inexistiu ilicitude na prova colhida, nos moldes 

da decisão tornada imutável por preclusão, verbis:“Não obstante esteja 

ciente da louvável decisão emanada por aquele Superior Tribunal, não me 

filio ao mesmo entendimento. Explico. Seguindo posicionamento dominante 

junto à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo 

Tribunal Federal entendo que o acesso, por Autoridade Policial, aos 

aparelhos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante 

encontra fundamento no art.6°, incisos II e III, do Código de Processo 

Penal, cujo conteúdo vem no sentido de que é dever daquela Autoridade 

apreender e analisar os objetos que tiverem relação com o fato, ainda que 

sejam eles aparelhos celulares, justamente para aferir se tais aparelhos 

têm ou não relevância para a investigação.Nesse sentido:“Suposta 

ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante 

do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos 

dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se 

confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, 

inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do 

artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, 

depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e 

não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de 

proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. 

Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente 

apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, 

cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de 

informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito 

(dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o 

ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha 

investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os 

aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera 

argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como 

ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos 

da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, 

melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se 

falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta 

inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x 

Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos 

informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases 

desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento 

jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação 

ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º (HC 91867; Rel. Min. Gilmar 

Mendes).Partindo dessa premissa, considero que seria incongruente e 

absolutamente contraproducente à celeridade que o processo penal exige, 

permitir à Autoridade Policial que acessasse o conteúdo do celular para 

averiguar se os aparelhos celulares seriam relevantes para a 

investigação, exigindo-se dele, contudo, autorização judicial 

exclusivamente para análise do conteúdo das conversas mantidas via 

WhatSapp”.Doutro lado, o depoimento do investigador é preciso e firme em 

identificar Josimar como a pessoa que se corresponde com Natalie e 

Gustavo, sendo sintomática a resposta oferecida à pergunta do juízo se a 

conclusão de ser Jô o interlocutor seria uma dedução dele, ao que 

responde, não é do telefone aí, o que, aliás, se confirma pelos diálogos de 

Josimar com Natalie, assim como pelo fato de apesar de estar gravado na 

agenda como “Mor Meu” há uma foto de perfil, que o investigador 

insistentemente apontou como sendo a de Josimar.Fixadas essas ideias, 

passando à análise do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 , o 

qual consiste em associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 

praticar, de forma reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos 

artigos 33, caput e § 1º, e 34 da aludida lei, há que se decotar a 

participação dos increpados, na medida em que, seja pelas conversas de 

celular mantidas entre Jô e Gustavo, seja pelo próprio depoimento dos 

acusados, eles de fato não se conheciam, tanto que os dois sinopenses 

ignoravam o fato de Josimar estar preso, porque vieram fazer a compra 

em nome de um tal “Marco” ao qual Jô se refere no primeiro diálogo 

mantido com Gustavo.Todavia, é inegável que Natalie se associou a seu 

convivente, e era os seus braços e pernas na atividade ilícita, cuidando 

desde o preparo da droga até a sua entrega aos compradores e o 

depósito do dinheiro nas contas indicadas pelo ‘chefe’.Ademais, Natalie foi 

pega com inúmeras fotografias de substâncias entorpecentes variadas 

(cocaína, tijolos de maconha, pasta base), todas pesadas, para indicar a 

quantidade aos consumidores, o que demonstra, sem sombra de dúvidas, 

um comércio regular e permanente de drogas, realizado a partir das 

ordens e orientações de seu convivente, de dentro do presídio. 

Relembre-se que o crime de associação para o tráfico de drogas ocorre 

com a reunião, de forma estável e permanente, de duas ou mais pessoas 

para a prática, reiterada ou não, da mercancia de drogas, o que, sem 

sombra de dúvidas, é a hipótese versanda, ao menos no que tange a 

Josimar Jesus e Natalie do Nascimento.Repita-se: da prova dos autos não 

se pode extrair certeza de que Gustavo e João Paulo tinham um vínculo 

estável com Josimar para a revenda de drogas, mas é indiscutível esse 

elo entre ele e a sua convivente, que a partir de seu comando, preparava 

a droga, anunciava nas redes sociais, levava-a até os compradores e 

depositava o montante do negócio nas contas bancárias que o 

comandante determinava, o que, repita-se, é indiscutivelmente vínculo 

estável e permanente, com dolo de se associar.Ante o exposto e o que 

tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inserto na denúncia criminal, e o faço para CONDENAR os réus 

Natalie Oliveira do Nascimento, Gustavo Mazzali Pereira, João Paulo 

Bertoldo Angeli e Josimar Jesus da Silva, nas sanções do artigo artigos 

33, “caput, da Lei nº 11.343/06; bem como CONDENAR Natalie Oliveira do 

Nascimento e Josimar Jesus da Silva pelo delito do artigo 35, da Lei nº 

11.343/06, absolvendo os demais acusados dessa imputação; por 

fim,ABSOLVO Wesley Ventura de Castro, já qualificado nos autos, das 

imputações quanto aos crimes definidos nos artigos 33, “caput”, e 35, 

ambos da Lei nº 11.343/06.Passo, a seguir, e em subserviência ao 

princípio constitucional da individualização da pena, a realizar a dosimetria 

sancionatória, para cada condenado e cada crime.1.DO TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES1.1 – Réu: Gustavo Mazzali Pereira1ª FASE:A pena 

cominada para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, 

é a de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Vale, ainda, ressaltar, 

que na análise das circunstâncias judiciais, deve preponderar aquelas 

especificamente descritas no art. 42 da Lei de Drogas, sobre aqueloutras 

positivadas no art. 59 do CP.No mesmo diapasão, necessário salientar que 

a quantidade e a variedade dos entorpecentes pode ser dimensionada 

tanto na fase inicial, quanto na última etapa dosimétrica, como critério a 

dimensionar o cabimento da aplicação dos benefícios do chamado tráfico 

privilegiado.Dito tudo isso, a mim parece que todo o panorama criminoso 

permite tanto negativar circunstâncias judiciais quanto afastar a benesse 

legal, porque o modus operandi dos condenados indica clara propensão à 

reiteração delitiva quanto ao ilícito da mercancia de drogas.No caso dos 

compradores/revendedores da droga, não esconderam que receberam 

uma encomenda de um terceiro (vulgo Marco a que aludem os diálogos 

detectados na investigação), e saíram de Sinop/MT para vir até uma 

cidade que eles desconheciam, somente para comprar uma razoável 

quantidade de drogas, que seria revendida na cidade de origem, 

exatamente porque, segundo disseram aos milicianos que os prenderam, o 

entorpecente da região seria de ‘excelente qualidade’.Frise-se: duas 

pessoas andaram 150 km, a noite, para adquirir drogas e leva-las para 

revenda em sua cidade de origem, sob encomenda de um terceiro, o que, 

de per si, revela clara intenção associativa (que não pode ser valorada de 

modo independente nestes autos, porque o mandante da compra – o tal 

Marco – não foi denunciado), e a utilização da comercialização como um 

meio alternativo de sustento, porque afirmou ser motoboy e ter usado 

dessa profissão para realizar o transporte do entorpecente, o que justifica 

a negativação da culpabilidade do réu.Do mesmo modo, a quantidade era 

considerável (mais de 3kg de maconha e 99,5 gramas de cocaína) e a 

variedade também, razão porque uso uma delas para negativar a 

circunstância específica, deixando a outra para ser valorada na ultima 

etapa dosimétrica.Assim, considerando que a natureza (maconha e 

cocaína) e quantidade do produto possui preponderância sobre as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme artigo 42, 

da lei n° 11.343/2006, e estando negativada uma circunstância específica 

e outra genérica, fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 

pagamento de 625 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.2ª 

FASE:Na segunda fase da dosimetria, não vislumbra-se circunstância 

agravante, mas há que se reconhecer a atenuante da confissão, na 

medida em que, ainda que omitindo a participação dos outros corréus, 
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Gustavo reconheceu o cometimento do delito que lhe foi imputado, razão 

porque decresço a pena em 1/6, fixando-a 5 anos, 2 meses e 15 dias de 

reclusão e 521 dias-multa.3ª FASE:Indo à terceira fase de fixação da 

pena, não verifico causa de aumento de pena e nem tampouco entendo 

possível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 

da novel Lei de Entorpecentes, na medida em que não se acham 

preenchidos os requisitos legais, seja porque encontrado o acusado, na 

posse de grande quantidade de maconha e porção razoável de cocaína, 

bem como, por sua vasta ficha de antecedentes criminais, a qual, segundo 

entendimento recente da Corte Cidadã, mesmo que não contemple 

condenações transitadas em julgado, permitem a não concessão da 

benesse legal, exatamente porque o conceito de dedicação a atividades 

criminosas é mais abrangente e não se confunde com a reincidência, 

verbis:I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 

pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos 

cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) 

não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização 

criminosa.II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com 

observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no 

artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de 

determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, 

atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.III - 

Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em 

curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades 

criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, 

da Lei 11.343/06 (STJ, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 

1.431.091/SP, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).Assim, deixo de 

aplicar a causa de redução do chamado tráfico privilegiado, tornando a 

reprimenda definitiva em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 521 

dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP). De 

acordo com a alteração trazida pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir 

sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. Em razão 

disso, reconheço em favor do réu o direito de detração do período em que 

permaneceu preso (de 08/04/2016 até a presente data - ou seja, 1 ano e 

10 dias), todavia não há, pelo lapso temporal transcorrido para justificar a 

alteração no regime inicial de cumprimento da pena, na medida em que a 

progressão para o tráfico sem o reconhecimento da privilegiadora do art. 

33, § 4º da Lei AntiDrogas, se calcula na forma da Lei nº 11.464/2007, ou 

seja, 2/5 para réu primário e 3/5 para reincidentes, ex vi do que decidiu a 

Suprema Corte, em raciocínio a contrario sensu, no julgamento doHC 

118533.1.2 – Réu: João Paulo Bertoldo1ª FASE:Quantificando a pena para 

o segundo réu condenado pela mercancia de drogas, do mesmo modo do 

que já se disse quanto ao seu comparsa, o modus operandi adotado por 

Gustavo e João Paulo comporta negativação, tanto pela circunstância 

fática do crime, praticado pelo mero interesse em lucrar um dinheiro sem 

muito esforço, e cuja finalidade era introduzir uma suposta droga de 

qualidade especial (na dicção do depoimento do miliciano que prendeu os 

réus, teriam eles dito que se tratava de maconha de excelente 

procedência), bem como, pela atitude de ambos, na fuga pela rodovia, na 

invasão de propriedades rurais na tentativa de fugir do cerco policial, na 

postura de lançarem a mochila de entorpecentes distante do veículo que 

empreendida em retirada, tudo para evitar o flagrante e quiçá viabilizar a 

recuperação da droga em momento posterior ao da perseguição.Do 

mesmo modo, a quantidade de drogas era considerável (mais de 3kg de 

maconha e 99,5 gramas de cocaína), razão porque deve ser também 

negativada mais essa circunstância específica.Assim, considerando que a 

natureza (maconha e cocaína) da droga possui preponderância sobre as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme artigo 42, 

da lei n° 11.343/2006, e estando negativada uma circunstância específica 

e outra genérica, fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 

pagamento de 625 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.2ª 

FASE:Na segunda fase da dosimetria, não vislumbra-se circunstância 

agravante, mas há que se reconhecer a atenuante da confissão, na 

medida em que, ainda que omitindo a participação dos outros corréus, 

João Paulo reconheceu a coautoria para si e para seu comparsa de 

Sinop/MT, assim como possuía, ao tempo dos fatos, 19 anos de idade, 

incidindo a causa de redução do art. 65, I do CP, razão porque decresço a 

pena, até o limite do mínimo legal, ex vi do que preconiza a Súmula nº 

231/STJ, retornando-a para o patamar base de 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa.3ª FASE:Na última etapa dosimétrica, a mim parece novamente 

não ser caso de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006, porque na esteira do que vem entendendo a Corte Cidadã e 

este Sodalício, desde que exista a conjugação de natureza (variedade ou 

potencialidade mais destrutiva dos entorpecentes) e quantidade, uma 

dessas causas pode servir para negativar a circunstância especial, na 1ª 

fase dosimétrica, ao passo que a outra serve a impedir o reconhecimento 

do privilégio, na medida em que se acha superada a tese, minoritária, 

diga-se de passagem, defendida em alguma doutrina e julgados, de que 

sempre caberia o privilégio desde que p réu não fosse reincidente 

específico.Recorde-se que o escopo da norma foi propiciar ao pequeno 

traficante a oportunidade de regeneração mediante o convívio social, 

evitando seu encarceramento junto a grandes criminosos e a possível 

deterioração de sua personalidade, o que não pode servir como um salvo 

conduto a todo condenado primário, porque, há de se mensurar, COM 

PREPONDERÂNCIA, diz o legislador, a quantidade de drogas 

comercializadas (e aqui estamos falando de tijolo de maconha com mais de 

3 kg de droga), bem como a variedade delas (relembre-se, eram 3 tijolos 

de maconha e quase 100 gramas de cocaína refinada), razão porque, 

entendo descabida a concessão do privilégio nessa hipótese, verbis:[...] 

Quando a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do 

paciente é considerada para exasperar a pena-base e afastar o redutor 

previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 – por denotar que o réu se 

dedicava às atividades criminosas – não significa tenha havido bis in idem 

na dosimetria da pena, porquanto o paradigma pretoriano preocupou-se 

em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na 

exasperação da pena-base e no dimensionamento, na modulação ou na 

definição do patamar daquela causa de diminuição, situação aqui não 

verificada, já que tal circunstância não serviu para dosar o quantum de 

incidência da minorante, mas para deixar de reconhecer a figura do tráfico 

privilegiado.7. Caso em que a vultosa quantidade de droga encontrada, 

acondicionada em material plástico e destinada "a atingir número 

significativo de usuários", como ressaltado no acórdão impugnado, 

demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e justificao 

afastamento da aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, embotando a alegação de ocorrência de bis in idem. 

Precedentes do STF” (STJ,Habeas Corpus nº 287.951/SP, Relator: Ministro 

Gurgel de Faria).Portanto, deixo de aplicar a causa de redução do 

chamado tráfico privilegiado, tornando a reprimenda definitiva em 5 anos 

de reclusão e 500 dias–multas, sendo o valor do dia-multa equivalente a 

1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução 

(art. 49, § 2º, CP). De acordo com a alteração trazida pela Lei nº 

12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. Em razão disso, reconheço em favor do réu o 

direito de detração do período em que permaneceu preso (de 08/04/2016 

até a presente data - ou seja, 1 ano e 10 dias), todavia não há, pelo lapso 

temporal transcorrido para justificar a alteração no regime inicial de 

cumprimento da pena, na medida em que a progressão para o tráfico sem 

o reconhecimento da privilegiadora do art. 33, § 4º da Lei AntiDrogas, se 

calcula na forma da Lei nº 11.464/2007, ou seja, 2/5 para réu primário e 

3/5 para reincidentes, ex vi do que decidiu a Suprema Corte, em raciocínio 

a contrario sensu, no julgamento doHC 118533.1.3 – Ré: Natalie Oliveira do 

Nascimento1ª FASE:Dosando a reprimenda quanto ao primeiro delito em 

que Natalie foi condenada, há que se dimensionar, sem sombra de 

dúvidas, sua maior participação nos fatos delituosos, porque, em verdade, 

a partir da prisão cautelar de seu convivente, passou a ser seu braço 

operacional no lado de fora da cela, atuando no preparo, refino, exposição 

e venda da droga, como demonstrou a farta prova fotográfica carreada 

aos autos.Nesse sentido, merece desvalor a culpabilidade da ré, uma vez 

que se portou como a operadora do tráfico, anunciando fartamente drogas 

via aplicativos de telefone, visando angariar maior clientela e servindo de 

soldado de papel impar na retroalimentação da associação criminosa 

liderada por seu convivente.Já os motivos do crime são igualmente 

negativos, uma vez que a ré era vendedora de roupas, possuía boa 

reputação no meio social na atividade que exercia, e, mesmo assim, 

preferia relegar sua profissão para se dedicar à mercancia de drogas e 

todo o iter cerimonial (preparo, anuncio, venda, deposito dos valores para 

o chefe do tráfico) que ele contempla, permitindo, ainda uma vez, a 

negativação de sua conduta.Doutro viés, as circunstâncias especiais 

(natureza e quantidade da droga) merecem mais uma vez desvaloração, 

seja porque tratavam-se de 3 tijolos de maconha, pesando mais de 3.000 

gramas de entorpecente, seja porque havia diversidade de 
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estupefacientes (porque ainda existiam 99,5 gramas de cocaína refinada, 

razão porque uso tais nuances para negativar a circunstância específica 

descrita no art. 42 da Lei nº 11.340/2006.Assim, considerando que a 

natureza (maconha e cocaína) e quantidade do produto possuem 

preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, mas não as excluem, e estando negativada uma circunstância 

específica e duas genéricas, fixo a pena base em 6 anos, 10 meses e 15 

dias de reclusão, e pagamento de 687 dias-multa, calculados sobre 1/30 

do salário mínimo.2ª FASE:Na segunda fase da dosimetria, não 

vislumbra-se circunstância agravante, mas há que se reconhecer a 

atenuante da confissão, na medida em que, ainda que falseando a 

verdade quanto a participação de seu convivente no crime, admitiu ter 

cometido a traficância, razão porque decresço a pena em 1/6, fixando-a 5 

anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 573 dias-multa.3ª FASE:No que 

toca à derradeira fase dosimétrica, é evidente que não se pode conferir a 

Natalie o benefício da causa de diminuição descrita no § 4º do artigo 33 da 

novel Lei de Entorpecentes, na medida em que não obstante seja primária, 

as circunstâncias judiciais lhe são negativas e foi ela condenada também 

por associação ao tráfico, o que significa dizer que se dedica, de modo 

permanente e estável, à prática de atividades criminosas, o que se extrai 

das óbvias mensagens de seu celular, anunciando várias pesagens, 

tabletes e tipos de drogas postos á venda.Portanto, deixo de aplicar a 

causa de redução do chamado tráfico privilegiado, tornando a reprimenda 

definitiva em 5 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão e 573 dias-multa, 

sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à 

época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP). De acordo 

com a alteração trazida pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir 

sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena, mas 

descabida a operação nessa hipótese porque há de se respeitar a regra 

do cúmulo material de crimes, em primeiro giro verbal, para ao depois 

proceder-se com a aludida operação.1.4– Réu: Josimar Jesus da Silva1ª 

FASE: Finalmente, quanto ao último condenado, vale lembrar que “Jô” é o 

comandante de toda empreitada criminosa, atuando desde o Presídio 

“Ferrugem”, usando um celular que sabe-se lá como estava em suas 

mãos, e por meio do qual, mesmo encarcerado, negociava a venda de 

drogas, orientava sua convivente como ela devia preparar o refino/mistura 

da droga que seria comercializada e para quem e quanto deveria depositar 

os valores amealhados com o comércio ilegal, tudo a escancarar a sua 

condição de “capo” da organização responsável pelo comércio de drogas 

na região.Assim, sendo ele o comandante, o “cabeça” das ações 

delituosas, é óbvio que a culpabilidade é mais acentuada e merece 

desvalor, assim como as circunstâncias como o delito foi cometido, já que, 

repita-se, Josimar determinou todo o desenrolar da ação criminosa, 

diretamente de dentro de um presídio.Ainda quanto às circunstâncias 

judiciais, Josimar é multirreincidente, possuindo nada menos que três 

outros executivos de pena, dois da Comarca de Colider (cods. 94251 e 

94277) e um de Alta Floresta (cod. 102105), o que permite, na esteira do 

entendimento pretoriano, considerar uma das condenações na 2ª etapa 

dosimétrica, como reincidência, e as outras como maus antecedentes, 

desvalorando-se mais esta circunstância judicial.Por fim, como já 

exaustivamente mencionado, a quantidade e a natureza das drogas 

vendidas aos traficantes de Sinop/MT autorizam a negativação das 

circunstâncias específicas e preponderantes descritas no art. 42 da Lei 

de Drogas, na medida em que, além de serem drogas variadas (maconha e 

cocaína), estavam em grande quantidade (3 kg de maconha e quase 100 

gramas de cocaína refinada).Assim, considerando que a natureza 

(maconha e cocaína) e quantidade do produto possuem preponderância 

sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mas não as 

excluem, e estando negativada uma circunstância específica e três 

genéricas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão, e 

pagamento de 750 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.2ª 

FASE: Na segunda fase da dosimetria, não vislumbra-se circunstância 

atenuante, mas há que se considerar uma das três condenações criminais 

do apenado como agravante genérica (art. 65, III, “d” do CP), elevando a 

pena inicial em mais 1/6, encontrando uma reprimenda intermediária de 8 

anos e 9 meses de reclusão e mais 875 dias-multa, calculados sobre 1/30 

do salário mínimo.3ª FASE: Por final, na fase derradeira e definitiva da 

dosagem da pena em concreto, não se pode deixar de registrar que não 

preenche o réu nenhum dos requisitos legais para a aplicação do 

privilégio, porque é multirreincidente, foi condenado por associação ao 

tráfico, praticou a mercancia de drogas de dentro do presídio e 

comercializou grande quantidade de entorpecente.Assim, deixo de aplicar 

a causa de redução do chamado tráfico privilegiado, tornando a 

reprimenda definitiva em 8 anos e 9 meses de reclusão e mais 875 

dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo, sendo o valor do 

dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 

atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP). De acordo com a alteração 

trazida pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena, mas descabida a 

operação nessa hipótese porque há de se respeitar a regra do cúmulo 

material de crimes, em primeiro giro verbal, para ao depois proceder-se 

com a aludida operação.REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENAPorque dois dos 4 condenados somente o foram quanto ao delito de 

comércio/mercancia de drogas, cabe desde logo, ao menos para eles, 

fixar o regime de cumprimento da pena e o faço salientando que malgrado 

tenha o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n° 111840, 

declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2°, parágrafo 

1°, da Lei. 8.072/90, com redação dada pela Lei n°11.464/2007, que 

determinava o regime inicial fechado para o cumprimento de penados 

crimes hediondos e equiparados, com fundamento noprincípio da 

individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), entendo que na hipótese 

é mesmo de se aplicar a reprimenda sob o regime mais gravoso, porque 

negativadas circunstâncias judiciais em profusão, justificando a adoção 

de regime sancionatório mais recrudescido, razão porque, fixo a 

GUSTAVO MAZZALI PEREIRA e JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI o 

regime inicial fechado e pelas mesmíssimas razões que justificaram a 

prisão flagrancial, não entendo cabível nem adequada a soltura dos réus 

após suas condenações, razão porque nego-lhes o direito de apelarem 

em liberdade.2.DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES2.1 – Réu: Josimar Jesus da Silva1ª FASE:A pena 

cominada para o delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, 

é de reclusão no intervalo de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 

700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, sendo que quanto a 

este delito remanesce a celeuma jurisprudencial acerca de sua 

equiparação a hediondez descrita na norma federal de 1990, 

prevalecendo, entretanto, o entendimento de que por ser delito autônomo 

ao de tráfico de drogas e não estar no rol taxativo das figuras delitivas 

descritas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.072/90, não pode ser equiparado, 

porque se trataria de analogia in malam partem.Fixadas essas premissas, 

calha anotar que quanto a este delito a culpabilidade, aqui entendida como 

maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo condenado, é 

evidentemente mais intensa que o normal, afinal, Josimar comandava a 

organização para o tráfico de dentro de uma cela, num presídio estadual 

que se pretende de segurança reforçada, usando aparelho celular 

ilicitamente introduzido naquela unidade penitenciária e com ‘mãos de ferro’ 

como se denota da forma virulenta e incisiva com que trata sua convivente 

e subalterna, reclamando do modo como ela fazia o preparo da droga que 

seria posta à venda.Há, ainda, que se desvalorar as circunstâncias do 

crime, na medida em que Josimar, valendo-se de seus contatos 

extramuros, combinou e executou a venda de quantidade bastante 

expressiva de drogas com traficantes de outra cidade, que se deslocaram 

até Colider somente para adquirir a ‘maconha de qualidade’ que ele 

anunciava, sem falar na função de comando, tanto para o comércio da 

droga, quanto nas decisões de onde e para quem seriam depositados os 

montantes auferidos com o comércio.Ainda quanto às circunstâncias 

judiciais, Josimar é multirreincidente, possuindo nada menos que três 

outros executivos de pena, dois da Comarca de Colider (cods. 94251 e 

94277) e um de Alta Floresta (cod. 102105), o que permite, na esteira do 

entendimento pretoriano, considerar uma das condenações na 2ª etapa 

dosimétrica, como reincidência, e as outras como maus antecedentes, 

desvalorando-se mais esta circunstância judicial.Desse modo, presentes 

três circunstâncias judiciais desfavoráveis, já se autorizaa elevação da 

pena-base acima do mínimo legal, devendo ela começar no patamar de 4 

anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 933 dias-multa, calculados a base de 

1/30 do salário-mínimo nacional. 2ª FASE: Na segunda fase da dosimetria, 

não vislumbra-se circunstância atenuante, mas há que se considerar uma 

das três condenações criminais do apenado como agravante genérica 

(art. 65, III, “d” do CP), elevando a pena inicial em mais 1/6, encontrando 

uma reprimenda intermediária de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 

mais 1088 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.3ª FASE: 

Por final, na fase derradeira e definitiva da dosagem da pena em concreto, 

inexistindo causas de aumento ou majoração, encontro a pena definitiva 
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em 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e mais 1.088 dias-multa, 

calculados sobre 1/30 do salário mínimo.De acordo com a alteração trazida 

pela Lei nº 12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, 

deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime 

inicial do cumprimento da pena, mas descabida a operação nessa hipótese 

porque há de se respeitar a regra do cúmulo material de crimes, em 

primeiro giro verbal, para ao depois proceder-se com a aludida 

operação.2.2 – Ré: Natalie Oliveira do Nascimento1ª FASE: Passando a 

mensurar a pena em concreto quanto ao segundo crime a que foi 

condenada a ré, cabe desvalorar a culpabilidade da condenada, na 

medida em que funcionou como a operadora material do esquema 

criminoso, seja porque era quem preparava, misturava e anunciava a 

droga comercializada, seja porque era a responsável por manter viva a 

organização, ao receber os pagamentos e realizar os depósitos a cada 

um dos indicados por seu comparsa, amásio e chefe.Assim, considerando 

a presença de uma circunstância uma circunstância judicial negativa, 

elevo a pena inicial pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 3 anos e 4 

meses de reclusão, e pagamento de 587 dias-multa, calculados sobre 1/30 

do salário mínimo.2ª FASE: Na segunda fase da dosimetria, não 

vislumbra-se circunstância agravante, nem há que se reconhecer a 

atenuante da confissão, porque nesse particular, Natalie mentiu 

deslavadamente, inventando um vínculo afetivo e de crimes com uma 

pessoa fictícia somente para impedir que se encontrasse o verdadeiro 

comandante da organização a que pertencia.3ª FASE:Por final, na fase 

derradeira e definitiva da dosagem da pena em concreto, inexistindo 

causas de aumento ou majoração, encontro a pena definitiva em 3 anos e 

4 meses de reclusão, e pagamento de 587 dias-multa, calculados sobre 

1/30 do salário mínimo.De acordo com a alteração trazida pela Lei nº 

12.736/2012, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena, mas descabida a operação nessa hipótese porque 

há de se respeitar a regra do cúmulo material de crimes, em primeiro giro 

verbal, para ao depois proceder-se com a aludida operação. 3.DO 

CÚMULO MATERIALHavendo condenação para Natalie e Josimar em dois 

delitos distintos, realizada a dosimetria da pena a cada um dos crimes 

perpetrados, aplica-se o cúmulo de penas determinado pelo art. 69 do CP, 

encontrando-se a reprimenda total e definitiva a ser cumprida pelos 

sentenciados, a saber: (a) Josimar Jesus da Silva: 13 anos, 6 meses e 22 

dias de reclusão, e mais 1.963 dias-multa; (b) Natalie Oliveira do 

Nascimento: 9 anos e 22 dias de reclusão, e mais 1.160 dias-multa;Em 

razão da determinação legal, reconheço em favor de Natalie o direito de 

detração do período em que permaneceu presa provisoriamente (de 

08/04/2016 até a presente data - ou seja, 1 ano e 10 dias), mas fixo, 

mesmo assim, o REGIME INICIAL FECHADO, a uma porque na pena de 

maior monta o delito é gravado pela hediondez, razão porque a 

progressão para o tráfico sem o reconhecimento da privilegiadora do art. 

33, § 4º da Lei AntiDrogas, se calcula na forma da Lei nº 11.464/2007, ou 

seja, 2/5 para réu primário e 3/5 para reincidentes, ex vi do que decidiu a 

Suprema Corte, em raciocínio a contrario sensu, no julgamento doHC 

118533, não tendo sido alcançado esse patamar ainda, e também porque 

a soma da pena, mesmo com a detração, permanece superior a 8 

anos.Por se tratar de delito perpetrado em associação criminosa, 

demonstrando a periculosidade em concreto da condenada, mantenho a 

sua prisão cautelar, até o trânsito em julgado dessa decisão.Da mesma 

forma, quanto a Josimar, há o direito de detrair da pena o período que 

esteve acautelado provisoriamente, de 23/05/2016 a 07/012/2016, mais 

uma vez sem que isso modifique o regime inicial da pena, que fica 

dimensionado no sistema FECHADO, porque o quantum da reprimenda é 

bastante elevado e porque uma das penas (a de maior monte), acha-se 

gravada pela hediondez, e pela multirreincidência do réu, somente permite 

progressão após 3/5 de cumprimento da reprimenda.Doutro lado, 

considerando a evidente e escancarada opção do réu pela vida criminosa, 

condenado reiteradas vezes, seja pelo tráfico de entorpecentes, seja pelo 

cometimento de crimes patrimoniais, bem como constatado que nem 

mesmo o cárcere é capaz de lhe frear em sua atividade delituosa, porque 

traficava e comandava o tráfico de dentro do presídio, outra medida não 

há senão negar ao acusado o direito de apelar em liberdade, determinando 

seu retorno ao cárcere provisório, devendo ser expedido o competente 

mandado de prisão, porque sua liberdade é sim ameaça ao organismo 

social e causa de provável reiteração criminosa, na medida em que nem 

mesmo as grades do “Ferrugem” parecem servir a refrear sua inclinação 

pelo ilícito.Corroborando a ideia de que a condenação criminal de réu solto 

justifica, quando assim o apontar o caso concreto, a ordem de prisão 

cautelar, colho da jurisprudência da Corte Suprema:HABEAS CORPUS. 

PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA 

GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM 

DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os 

requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia 

da presunção de inocência. Precedentes. II – O fato de o paciente 

permanecer livre durante o trâmite da ação penal não gera o “direito 

adquirido” de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. 

A prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação 

policial ou do processo penal, ou seja, ainda que na fase instrutória não 

tenha sido necessária, ao prolatar a sentença condenatória, sendo lícito 

ao magistrado determinar a segregação cautelar, se presentes, de forma 

superveniente, os requisitos autorizadores. Inteligência do art. 311 do 

Código de Processo Penal. III – Não há excesso de prazo quando a 

alegada demora no julgamento dos recursos de apelação tem origem no 

direito à ampla defesa e na complexidade do caso, não podendo ser 

imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou 

autoridade policial). Precedentes. IV – Habeas Corpus denegado (STF, (HC 

134383, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma)Por 

fim, no tocante as substâncias entorpecentes apreendidas, DETERMINO 

sua DESTRUIÇÃO, nos termos do artigo 50, parágrafos 3º e 4º, da Lei nº 

11. 343/2006.No que se refere aos celulares apreendidos, não havendo 

provas no sentido de que foram adquiridos com lucros auferidos do 

tráfico, mas tendo sido usados como instrumentos do crime, determino seu 

perdimento, em favor do FUNAD, indeferindo a restituição aos 

condenados, como um dos efeitos reflexos da pena.Quanto aos demais 

objetos encontrados, DETERMINO a DESTRUIÇÃO, nos termos do art. 91, 

inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Ressalto que em relação aos R$ 

3.271,00 apreendidos com Natalie e depositados em conta judicial (fl. 89), 

deverão ser observadas as providências previstas no § 1°, do artigo 63 

da lei 11.343/2006, qual seja a reversão ao Funad.Nos moldes do que 

preconizam os arts. 60 a 62 da Lei AntiDrogas faculto aos condenados 

Natalie e Josimar a prova de que os valores depositados nas contas 

bancárias indicadas às fl.79/81 (R$ 2.500,00 em dois depósitos de R$ 

1.250,00 para Carlos Eduardo Souza Lemos e R$ 11.500,00 em depósitos 

de R$ 3.000,00 e um de R$ 2.500,00 para Jania Neves dos Santos), são 

oriundos de atividades lícitas, não conectadas com os crimes pelos quais 

foram condenados.Não havendo a aludida prova, que deve ser produzida 

em sede incidental, no prazo de lei, determino a constrição/bloqueio das 

contas bancárias dos dois condenados e dos receptores dos depósitos, 

também como consequência lógica da condenação aqui imposta.Pelo 

montante de valores e drogas comercializados, ainda que um dos réus 

tenha atuado representado pela DPE/MT, condeno-os todos, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais.Finalmente, após o 

trânsito em julgado:1. Determino a suspensão dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF).2. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão mencionada (item 7.16.3 da CNGC). 3.Comunique-Se ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

local, ao INFOSEG, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca (itens 

1.3.7,XI;5.13.12; 5.13.12.1 e 7.16.1, todos da CNGC). 4.Expeça-Se guia de 

execução definitiva.Cumpridas todas as determinações constantes da 

presente e, após a expedição de guia de execução definitiva, arquivem-se 

os autos, mediante as baixas necessárias.P.R.I.C.Colíder (MT), 19 de abril 

de 2017.FABIO PETENGILL,Juiz Substituto.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 08 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56475 Nr: 768-33.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGÉRIO NEGRÃO BENTO DE OLIVEIRA, 

Rg: 1093116-3, Filiação: Sebastião Bento de Oliveira e de Maria Aparecida 

Aires Negrão de Oliveira, data de nascimento: 19/07/1980, brasileiro(a), 

natural de Paranavai-PR, convivente, técnico em enfermagem, Telefone 66 

9602 7170. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da VÍTIMA, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para que compareça junto a Administração do Fórum desta 

Comarca de Colíder/MT para retirada do bem apreendido nos autos, e 

ainda fazer reconhecimento de um enxada, se for positivo podendo fazer 

a retirada, no prazo de 10 (dez) dias .

Despacho/Decisão: Autos nº. 768-33.2011.811.0009 – Código nº. 

56475DespachoVistos, etc.Considerando que a sentença de fls. 283/284, 

deixou de dar destinação aos objetos apreendidos nos autos e ainda não 

entregues, descritos à fl. 54, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.1- Considerando que a câmara fotográfica digital, de cor 

preta, marca Olympus, é de propriedade da vítima, conforme depoimentos 

prestados na fase inquisitorial, INTIME-SE a mesma para fazer a retirada 

de referido objeto, no prazo de 10 (dez) dias, consignando que sua inércia 

importará em perda do bem, devendo ser dada ciência à Diretoria do Foro 

para as providências que entender pertinentes.2- No concernente a 

enxada, considerando que estava na posse do acusado no momento em 

que saia da casa da vítima, após praticar o crime de furto, INTIME-SE a 

vítima no prazo 10 (dez) dias, a fim de fazer o reconhecimento de tal 

objeto, podendo fazer a retirada em caso positivo.3- No caso de não 

reconhecimento da enxada, ou na sua inércia, ante o valor irrisório, desde 

já DETERMINO a doação à Guarda Mirim de Colíder, visto que é de 

conhecimento que possuem horta, devendo ser feita a doação junto a 

Diretoria do Foro. Expeça-se o necessário.Às providências.Colíder-MT, 21 

de maio de 2018. Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95408 Nr: 2882-03.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL DA SILVA BARROS, Filiação: 

Sandra Maria Freitas da Silva e José Antonio Pereira Barros, data de 

nascimento: 13/11/1974, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), 

auxiliar de produção, Telefone 66-9684-4799. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em 19 de outubro de 2015 contra Daniel da Silva Barros, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 

155, caput, (por duas vezes), e artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, na 

forma do art. 71, todos do Código Penal. Narra a denúncia que “no dia 09 

de novembro de 2015, em três ocasiões distintas, no estabelecimento 

comercial denominado Supermercado Machado, localizado na Rua Isabel 

Martins Simone, n. 269, Bairro Centro, nesta cidade de Colíder/MT, o 

acusado, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, bens 

móveis alheios, consistente em duas garrafas de pinga, de um litro cada, 

além de tentar subtrair para si, bens móveis alheios, consistentes em 

cinco desodorantes aerossol da marca Dove, não se consumando seu 

intento por circunstâncias alheias a sua vontade, avaliados os bens em 

aproximadamente R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquentas centavos), 

pertencentes a sociedade empresarial CIAL CARAPÁ DE SECOS E 

MOLHADOS LTDA, de nome fantasia Supermercado Machado”. O 

recebimento da denúncia se deu em 21 de outubro de 2015. (fl.58). O 

acusado foi devidamente citado (fl.73), e apresentou resposta à acusação 

à fl. 74. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas, 

bem como realizado o interrogatório do réu através de recurso de áudio e 

vídeo. Em alegações finais oferecidas por memoriais, o Ministério Público 

pugnou pela total procedência da denúncia, requerendo a condenação do 

acusado nas sanções do art. 155, caput, (por duas vezes), e artigo 155, 

caput, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. A 

douta Defesa, em derradeiras alegações, por memoriais, pugnou 

preliminarmente pelo reconhecimento do princípio da insignificância e 

conseguinte absolvição do acusado. Subsidiariamente pugnou pelo 

reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. 

Vieram-me conclusos os autos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, quanto à tese defensiva trazida pela Defesa do 

acusado, em sede de alegações finais, a qual pugna pela aplicação do 

princípio da insignificância, indefiro, posto que o fato de ser de reduzido 

valor a res, por si só, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da 

conduta pela incidência do princípio da insignificância, hipótese restrita a 

situações excepcionais, porquanto a infração penal, por mais leve que 

seja, importa na negação de valores que o criminoso não apenas ignora, 

mas agride. Não se aplica o princípio da insignificância e bagatela quando 

a conduta do agente demonstrar ser voltada para a prática delituosa. E no 

caso, há registro criminal em seu desfavor (fls. 191-193). Nesse sentido 

vejamos a Jurisprudência: Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - 

FURTO PRIVILEGIADO - QUALIFICADO (ART. 155 § 2º C/C ART. 155, § 4º, 

IV, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

- IMPOSSIBILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE 

CONSUBSTANCIADA NA CONTUMÁCIA DE PRÁTICAS DELITIVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Para a aplicação do princípio da insignificância, 

devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica 

provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma 

periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento, situação essa, que não se configura na hipótese 

versanda, tendo em vista os registros criminais existentes em desfavor do 

recorrente, demonstrando sua contumácia nas práticas criminosas. TJ/MT. 

Número: 50175. Ano: 2011. Magistrado: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA. 

Outrossim, para a incidência do aludido princípio não deve ser 

considerado apenas o valor subtraído (ou pretendido à subtração), pois, 

do contrário, deixaria de haver a modalidade tentada de vários delitos, bem 

como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado 

(CP, art. 155, § 2º). Assim assevera o entendimento jurisprudencial: 

FURTO. TENTATIVA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA OU DA BAGATELA. 

NAO CARACTERIZACAO. Apelação Criminal. Furto tentado. Princípio da 

insignificância. Estado de necessidade. Incabimento. Pena exacerbada. 

Improcedência. Requerimento da defesa, pretendendo a reforma da 

sentença para absolvição, pelo reconhecimento do princípio da 

insignificância. O reconhecimento do "crime da bagatela" exige análise do 

desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano, para que seja apurada, 

caso a caso, a irrelevância penal. Atende-se que o delito em tela - 

subtração de uma porta de alumínio no valor de R$ 60,00 - apesar de não 

ser uma lesão intensa ao patrimônio do condomínio, não se insere na 

concepção doutrinária e jurisprudencial do crime da bagatela. O valor do 

bem furtado não é determinante para a aplicação ou não do princípio da 

insignificância. O valor ínfimo do bem, autorizador do aludido princípio, não 

pode ser confundido com valor pequeno. O princípio da insignificância tem 

como suportes a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma 

periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não se 

pode caracterizar o crime como de bagatela e excluir a tipicidade material 

da conduta do réu, quando as circunstâncias do fato revelam não só a 

periculosidade social da ação, com também o comportamento do agente. 

Apelante que penetra em um condomínio residencial, de forma clandestina, 

por volta das 22 horas, munido de uma mochila, para ocultar a "res furtiva" 

e é surpreendido quando arrancava uma porta do local onde estava a 
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bomba d'água. Apelante que pratica o crime, de forma premeditada, 

porque levara mochila para ocultar a "res furtiva" e se aproveita do horário 

noturno quando é menor a vigilância dos bens para a prática do delito. 

Incabimento do reconhecimento do delito da bagatela. Apelante que não 

faria jus a este benefício, também em face dos seus antecedentes e 

reincidência. (...). (TJRJ. AC - 2006.050.03018. QUARTA CAMARA 

CRIMINAL – Unanime. RELATOR: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS 

AMADO). (g.n) O princípio da insignificância tem como vetores: a) a mínima 

ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da 

ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada. No entanto, entendo que, no 

caso em apreço, as citadas diretrizes não se fazem simultaneamente 

presentes, pois muito embora a lesão tenha se revelado insignificante em 

razão do valor do bem subtraído, não é a primeira vez que o acusado 

persevera na prática delituosa. Conclui-se, dessa forma, a reprovabilidade 

de seu comportamento. Desta feita, refuto a preliminar arguida e por 

vislumbrar presentes os pressupostos processuais, as condições da 

ação penal, passo ao julgamento do mérito. A materialidade delitiva está 

devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em 

flagrante de fl. 09, termo de exibição e apreensão de 29-30, boletim de 

ocorrência de fls. 27-28, DVD contendo filmagens do interior do 

estabelecimento furtado de fl. 34, e pelas declarações prestadas pelas 

testemunhas, durante a fase instrutória. Quanto à autoria, por sua vez, 

restou igualmente demonstrada pelos depoimentos das e testemunhas 

perante o Juízo, sob o crivo do contraditório. Ao ser inquirida em Juízo, a 

testemunha João Sabino dos Santos Silva, policial militar, afirmou em 

síntese, que foram acionados via “190” pelo gerente do Supermercado o 

qual relatou que os seguranças do estabelecimento comercial haviam 

detido um cidadão que estava tentando efetuar furtos de alguns produtos 

do Supermercado. Afirmou ainda, que ao chegar ao local, o acusado 

relatou que havia subtraído os produtos para trocar por drogas. Relatou, 

outrossim, que os funcionários informaram que o acusado havia ido ao 

estabelecimento mais cedo e subtraído bebidas alcoólicas e, que toda 

ação foi vista através das câmeras de segurança. No mesmo sentido, a 

testemunha Alexandro Granzoti Moreira, policial militar, em Juízo 

asseverou, em resumo, que ao chegar ao local os seguranças já haviam 

detido o acusado juntamente com os objetos furtados. Afirmou ainda, que 

os funcionários informaram que o acusado já havia efetuado outros furtos 

no estabelecimento comercial. A testemunha Célio Roberto Balieira, em 

Juízo relatou, em síntese, que no dia dos fatos entrou para trabalhar às 

12h, ocasião em que os colegas de serviço avisaram que o acusado havia 

entrado no estabelecimento comercial às 07h29min e furtado um litro de 

pinga, sendo que aproximadamente às 11h30min o acusado retornou e 

levou outro litro de pinga. Afirmou que por volta das 14h00min, Daniel 

voltou ao estabelecimento, como os seguranças já estavam em alerta, ele 

ficou na saída do mercado, momento em que abordou Daniel que estava 

na posse de cinco frascos de desodorantes. Afirmou, outrossim, que os 

furtos foram visualizados pelas câmeras de segurança. A testemunha 

Auricélio Cordeiro da Silva, afirmou, em síntese, que foi informado por 

Célio que um rapaz havia entrado no estabelecimento na parte da manhã e 

subtraído dois produtos. Informou, ainda, que naquela ocasião, o acusado 

havia entrado novamente e pego mais alguns produtos, sendo eles, 

desodorantes. Diante das informações acionou a polícia militar que fez a 

detenção do acusado. Em Juízo, o réu confessou os fatos, afirmando em 

resumo, que furtou as bebidas alcoólicas porque estava sem dinheiro para 

comprá-las. Quanto aos desodorantes afirmou que iria vendê-los para 

poder comer alguma coisa. Assim, diante da confissão do acusado, 

devidamente corroborado pelo depoimento das testemunhas, não pairam 

dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação 

pelos crimes de furtos a medida cabível. Quanto a não consumação do 

delito (segundo fato) por circunstâncias alheias à vontade do agente, é 

situação que dispensa aprofundamentos. Isso porque, é incontroverso 

que a ação dos seguranças do estabelecimento comercial, no momento da 

prática do furto, interrompeu o iter criminis de forma precoce. Partindo 

desta premissa e, considerando que a redução determinada pela tentativa 

deve ter o seu quantum pautado de forma objetiva no iter criminis 

percorrido pelo agente, e que no caso concreto o denunciado apenas não 

deixou o local na posse dos objetos subtraídos em razão da ação dos 

seguranças, mostra-se razoável a sua diminuição pela metade . A douta 

Defesa requerer, em alegações finais, o reconhecimento do furto 

privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º do Código Penal. Analisando os 

autos tenho que o pedido merece ser acolhido. Para configuração da 

figura do privilégio faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, 

quais seja, ser o acusado réu primário e a coisa possui pequeno valor: § 

2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz 

pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a 

dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Assim, conforme certidão 

criminal, embora responda a outras ações penais, o acusado é 

tecnicamente primário, vez que não ostenta condenação anterior com 

trânsito em julgado. No que tange ao segundo requisito, os objetos 

subtraídos (fl.31) foram valorados em aproximadamente R$ 99,50 

(noventa e nove reais e cinquenta centavos), portanto, perfeitamente 

cabível o reconhecimento do furto privilegiado no crime narrado no 

primeiro fato da denúncia. Por fim, ressalto que no presente caso deve ser 

reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furtos (consumado 

e tentado), vez que foram cometidos em um curto espaço de tempo, nas 

mesmas condições de modo, tempo e lugar, bem como com a idêntica 

finalidade, de ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do 

patrimônio alheio. Insta consignar, que reconhecida a continuidade delitiva 

entre os crimes de furto, impossibilita a aplicação da causa de diminuição 

prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reconhecida anteriormente 

em relação ao crime de furto (segundo fato). Isso porque, considerando 

que ambos os delitos foram praticados em continuidade delitiva o aumento 

previsto no art. 71 do Código Penal incidirá sobre a pena do crime mais 

grave , sendo este, no presente caso, o do furto consumado (primeiro 

fato). Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu 

DANIEL DA SILVA BARROS, já qualificado nos autos, nas sanções dos 

artigos 155, caput, (por três vezes), na forma do art. 71, todos do Código 

Penal. Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código 

Penal: A pena cominada para cada delito previsto no artigo 155, caput, do 

Código Penal, é a reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa. A 

culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade da conduta 

praticada, não ultrapassa o considerado normal. O réu responde a outras 

ações penais, porém não possui sentença penal condenatória transitada 

em julgado, portanto tecnicamente primário. Quanto à conduta social e 

personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da 

inexistência de aferição especializada. No tocante aos motivos do crime, 

às circunstâncias e consequências, da mesma forma, são inerentes ao 

tipo penal. O comportamento das vítimas em nada influenciou para a 

prática delituosa. Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, 

entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a 

ressocialização do réu, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, 

vislumbra-se a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal (confissão espontânea), todavia deixo de atenuar a 

pena, em razão de ter sido fixada no mínimo legal consoante o 

entendimento firmado na Súmula 231 do STJ. Inexistindo circunstâncias 

agravantes, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir 

nenhuma causa de diminuição. Todavia, verifica-se a presença da causa 

de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento 

da continuidade delitiva entre os crimes perpetrados, pelo que aumento a 

pena em 1/5 (um quinto), encontrando a pena DEFINITIVA de 01 (um) ano, 

02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, 

fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data 

do fato. De acordo com o artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração 

penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da 

pena. Em razão disso, reconheço em favor do réu o direito à detração do 

período em que permaneceu preso até a presente data (04 meses e 02 

dias), todavia não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no 

regime inicial de cumprimento da pena. O regime inicial de cumprimento da 

pena, em razão disso, será o ABERTO para o início de cumprimento das 

penas, com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Em razão do regime 

fixado ao acusado, EXPEÇA-SE contramandado de prisão em favor de 

Daniel da Silva Barros. Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos 

do artigo 44 do Código Penal, determino a substituição da pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo 01 (uma) 

consistente em prestação de serviço à comunidade, em local a ser 

estabelecido na audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da 

Execução, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação e outra de 

limitação dos finais de semana a ser estabelecida na audiência 

admonitória. Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas 
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processuais, em razão da assistência pela Defensoria Pública nesses 

autos. SENTENÇA ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS Trata-se de embargos 

de declaração manejados pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso em face da sentença de fls. 194/198, alegando contradição na 

referida decisão vez que, embora tenha reconhecido a tentativa de furto e 

o furto privilegiado, não considerou quando da dosimetria da pena (fl. 

216). Instado a manifestar-se o MPE opinou pelo acolhimento parcial dos 

embargos, conforme fls. 220/225. Pois bem. Conheço por tempestivo e no 

mérito, em consonância com o parecer ministerial, dou-lhe parcial 

provimento para o fim de sanar tão somente a contradição quanto a 

aplicação da causa de diminuição pelo furto privilegiado, vez que 

existente. Quanto ao reconhecimento da tentativa de furto, verifica-se que 

foi reconhecido também a continuidade delitiva entre os delitos o que 

afasta a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 14, CP, 

porquanto há a majoração de pena sobre a pena cominada ao crime mais 

grave, no caso, o furto consumado, consoante constou na sentença. 

Doravante passo a análise do ponto contraditório. Onde se lê: “Indo à 

terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de 

diminuição. Todavia, verifica-se a presença da causa de aumento prevista 

no artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade 

delitiva entre os crimes perpetrados, pelo que aumento a pena em 1/5 (um 

quinto), encontrando a pena DEFINITIVA de 01 (um) ano, 02 (dois) meses 

e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixando o dia-multa 

em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato.” Leia-se: 

“Indo à terceira fase de fixação da pena, verifica-se a causa de aumento 

prevista no artigo 71 do Código Penal, pelo que aumento a pena em 1/5 

(um quinto), conduzindo-a ao patamar de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 

12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Subsiste ainda, a 

causa de diminuição prevista no parágrafo 2º, do artigo 155, do CP, motivo 

pelo qual diminuo a pena ora imposta em 2/3, tornando-a definitiva em 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 04 (quatro) 

dias-multa, na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época 

dos fato, devidamente corrigido.” Considerando que a pena ora imposta é 

incompatível com a substituição de pena feita na sentença, consistente em 

duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, segunda parte, CP), é necessário 

sua alteração por uma restritiva de direitos ou por multa, conforme dispõe 

o artigo 44, §2º, primeira parte, do CP. Desta feita, substituo a pena 

privativa de liberdade pela pena de multa no importe de 01 (um) salário 

mínimo. No mais, permanecem inalterados os demais comandos da 

sentença.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 13 de novembro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001841-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001841-76.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001842-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001842-61.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SIMONI REZENDE DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001986-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001986-35.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GILSON APARECIDO ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001721-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE JESUS LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR IRALA BELMONT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001721-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SIDNEI DE JESUS LACERDA 

REQUERIDO: ALCIR IRALA BELMONT Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A ação de obrigação de fazer c.c. indenização por 

danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por SIDNEI DE 

JESUS LACERDA em desfavor do ALCYR IRALA BELMONTE, foi 

promovida no foro incompetente. Tratando-se de lide fundada em direito 

pessoal, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do 

território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 

obrigações. No respeitante, a súmula 335 do Supremo Tribunal Federal: “É 

válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do 

contrato.” Portanto, há foro próprio e competente para a análise da 

demanda, considerando a eleição da Comarca de Nova Canaã do Norte 

para dirimir conflitos no contrato particular de compromisso de compra e 

venda no Num. 15667617 - Pág. 1/2, objeto do litígio. Ademais, no 

respeitante, o Enunciado 89 do FONAJE, a permitir atuação de ofício: 

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, por consequência, 

CANCELO a audiência de conciliação anteriormente designada e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, 

inciso III, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 89 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 07 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001941-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001941-31.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001940-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001940-46.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) Vistos. Trata-se de execução 

por quantia certa contra a fazenda pública movida em face do Estado de 

Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os arts. 27 da Lei 12.153/09 e 

52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se com 

a incidência do Novo Código de Processo Civil, no que couber. Ante a 

apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e 

atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 798, Inciso I, 

alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos termos do art. 910 do 

NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, para que pague o 

débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 

30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, expeça-se a competente 

Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para pagamento do débito, em 

consonância com as disposições contidas no art. 13, incisos I e II, da Lei 

12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88. 

Desatendida a requisição judicial, voltem-me os autos conclusos para 

realização do sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, nos termos do art. 

13, § 1º, da Lei 12.153/09. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-66.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SEBASTIAO OTAVIO MENDES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010383-66.2015.8.11.0009 REQUERENTE: SEBASTIAO OTAVIO MENDES 

CONCEICAO, LUZINEIDE MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 2884685) e cálculos atualizados (ID 

16443190) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-81.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000321-81.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ALAN BRUNO DE OLIVEIRA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 13149267) e cálculos atualizados (ID 

16444971) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-25.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICK ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010140-25.2015.8.11.0009 REQUERENTE: MARIA ROSANGELA DA 

SILVA, PATRICK ANDRE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 13353685) e 

cálculos atualizados (ID 16447351) comprovando-se o recolhimento nos 

autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000655-18.2015.8.11.0009 REQUERENTE: RUBENS ALBINO DO PRADO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Finalidade: INTIMAR a parte promovente, 

através do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária 

e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença 

judicial (ID 14858058) e cálculos atualizados (ID 16448138) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000653-48.2015.8.11.0009 REQUERENTE: RUBENS ALBINO DO PRADO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 14866070) e cálculos atualizados (ID 

16449193) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON WILLER DE BARROS RONDON FOLLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS WILSON MATTOS FOLLES OAB - MT23974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000895-07.2018.8.11.0009 REQUERENTE: CLEYTON WILLER DE 

BARROS RONDON FOLLES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para 

promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do 

Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 14762797) e 

cálculos atualizados (ID 16450448) comprovando-se o recolhimento nos 

autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-26.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ASSIS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000993-26.2017.8.11.0009 REQUERENTE: MARILENE DE ASSIS 

MARCELINO REQUERIDO: G S NOGUEIRA & CIA LTDA - EPP Finalidade: 

INTIMAR a parte promovente, através do Advogado(s), para promover o 
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recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto 

ao Cartório Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme sentença judicial (ID 13400881) e cálculos atualizados (ID 

16474976) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LEITE ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1002210-07.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ALISON LEITE ROMERO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Finalidade: INTIMAR a parte promovente, através 

do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária e custas 

judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da Comarca de 

Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença judicial (ID 

13865040) e cálculos atualizados (ID 16476956) comprovando-se o 

recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-31.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J B DA SILVA - BRINQUEDOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010450-31.2015.8.11.0009 REQUERENTE: J B DA SILVA - BRINQUEDOS - 

ME REQUERIDO: CLARO S.A. Finalidade: INTIMAR a parte promovente, 

através do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária 

e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença 

judicial (ID 7333016) e cálculos atualizados (ID 16478550) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO GALENO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001557-05.2017.8.11.0009 REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

REQUERIDO: LUCINDO GALENO ALVES Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 14454132) e cálculos atualizados (ID 

16480769) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000875-16.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOSINEIDE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Finalidade: INTIMAR a parte promovente, 

através do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária 

e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença 

judicial (ID 14490163) e cálculos atualizados (ID 16482110) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000144-54.2017.8.11.0009 REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

REQUERIDO: MARIA JOSE VASCONCELOS SANTOS Finalidade: INTIMAR a 

parte promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento 

da taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 14572767) e cálculos atualizados (ID 

16483577) comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de 

novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000874-31.2018.8.11.0009 REQUERENTE: JOSINEIDE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Finalidade: INTIMAR a parte promovente, 

através do Advogado(s), para promover o recolhimento da taxa judiciária 

e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório Distribuidor da 

Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, conforme sentença 

judicial (ID 14762611) e cálculos atualizados (ID 16484597) 

comprovando-se o recolhimento nos autos. Colíder, 13 de novembro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-66.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010189-66.2015.8.11.0009 Exequente: Frederico Stecca Cioni 

Executado: Estado de Mato Grosso FINALIDADE: INTIMAR o exequente, 

por todo teor da Petição de ID – 16038820, para no prazo legal de 05 

(cinco) dias, pugnar o que entender de direito. COLÍDER, 13 de novembro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NETO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK OAB - MT0019413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

8010314-97.2016.8.11.0009 REQUERENTE: Adilsom Neto Pereira 

REQUERIDO: Mapfre Seguros Gerais S/A Finalidade: INTIMAR a parte 

promovente, através do Advogado(s), para promover o recolhimento da 

taxa judiciária e custas judiciais a favor do Funajuris, junto ao Cartório 

Distribuidor da Comarca de Colíder-MT no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme sentença judicial (ID 2909211 e ID 2909209) e cálculos 

atualizados (ID 11424143) comprovando-se o recolhimento nos autos. 

Colíder, 13 de novembro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38942 Nr: 3640-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAES VALÉRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a penhora 

online restou negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114185 Nr: 7070-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:, WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - OAB:4202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, ETELMINIO ARRUDA SALOMÉ NETO - 

OAB:9.869/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito, a fim de intimar a 

parte requerida para apresentar as alegações finais haja vista vista que o 

MPE já apresentou suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103314 Nr: 2363-43.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

parágrafo único do artigo 25 da portaria 03/2017 deste juízo e tendo em 

vista que o defensor constituído do réu foi intimado a apresentar 

alegações finais, porém se quedou inerte, CERTIFICO tal situação e 

impulsiono o presente feito encaminhando ao setor responsável para que 

seja expedido mandado para intimar o réu a constituir advogado no feito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena dos autos serem remetidos à 

Defensoria Pública do Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27485 Nr: 1624-85.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMAD MADEIRAS LTDA, GERALDINO JOSÉ 

CAPRONI, SEILA MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB:8767, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a penhora 

online restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 2094-24.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o credor para indicar outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a penhora 

online restou negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65899 Nr: 4083-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6.294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 
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exequente para manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direit tendo em vista que a penhora online restou 

negativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 719-07.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, e, após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 2898-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33007 Nr: 1193-80.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Tendo em vista que o autor dos fatos não aceitou a proposta de 

suspensão condicional, intime-se o mesmo, pelo seu representante via 

DJE, para que apresente memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, EGIDIO ALVES RIGO - OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE 

JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O, JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando os novos advogados de Lauro Dirings e Iraci 

Maria Dirings da decisão a seguir transcrita: "Vistos. Trata-se de exceção 

de pré-executividade em que os excipientes, Lauro Dirings e Iraci Maria 

Dirings, alegam que a penhora recaiu sob bem de família. Intimado o 

excepto impugnou a exceção apresentada. Decido. (...)No mérito rejeito a 

tese dos excipientes afinal eles mesmos afirmaram nos autos (fls. 976, 

verso) que compraram em Ipiranga do Norte-MT a atual casa em que 

residem atualmente, ou seja, este é o imóvel protegido pelo instituto do bem 

de família que o casal possui neste momento. Aceitar que os imóveis de 

matrículas 1.888 e 1.889 também são protegidos pelo instituto do bem de 

família seria entender que os executados possuem dois imóveis 

protegidos, sendo que a norma protege apenas um imóvel. Art. 1º O imóvel 

residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não 

responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, 

previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 

pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 

hipóteses previstas nesta lei . Diante do exposto REJEITO a presente 

exceção de pré-executividade. P. I. Preclusa essa decisão, autos 

conclusos para designação de leilão."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18391 Nr: 3028-79.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GATTO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CANAVARROS, EVARISTO 

TRENTIN, ERITA STEFANA VICCARI TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A, FERNANDA GUIA MONTEIRO - OAB:9134/MT, GISELY 

MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO - OAB:8.488/MT

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra 

e venda c/c cancelamento de matrículas, registros e averbações no 

registro imobiliário, reintegração de posse e antecipação de tutela 

proposta por Francisco Gatto, representado por Leila Aguetoni, em face 

de Benedito Canavarros, Evaristo Trentin e sua esposa Erita Stefana 

Viccari Trentin.

Com o pedido inicial de fls. 02/34, vieram os documentos de fls. 35/106.

A autoridade judiciária, às fls. 108, indeferiu a tutela antecipada e 

determinou a citação das partes requeridas.

Benedito Canavarros apresenta contestação às fls. 113/131 arguindo 

como preliminares o defeito de representação e a prescrição.

Evaristo Trentin e sua esposa Erita Stefana Viccari Trentin apresentaram 

contestação às fls. 181/183.

 Sentença às fls.311/335, sendo a aludida anulada pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça.

As partes foram intimadas para manifestarem acerca de eventual 

prescrição (fls. 441).

Decido.

A inicial deixa clara para este juízo que o ato impugnado foi realizado em 

14/07/1.983, sendo que a inicial foi proposta em 23/11/2005, mais de vinte 

anos depois.

Assim sendo, por razões óbvias este juízo se vê obrigado a reconhecer a 

prescrição do direito da autora, vez que o suposto ilícito ocorreu em 

14/07/1.983 e a inicial foi proposta em 23/11/2005.

Rejeito o argumento da autora, pelas razões que passo a dissertar:

 Como adverte Caio Mário da Silva Pereira, nem mesmo a nulidade 

sobrevive à inércia do titular. Vejamos:

“A doutrina tradicional tem sustentado que além de insanável, a nulidade é 

imprescritível, o que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, 

sempre seria possível atacar o negócio jurídico: quod nullum est nullo 

lapsu temporis convalescere potest. É frequente a sustentação deste 
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princípio, tanto em doutrina estrangeira, quanto nacional. Os modernos, 

entretanto, depois de assentarem que a prescritibilidade é a regra e a 

imprescritibilidade, a exceção, admitem que entre o interesse social do 

resguardo da ordem legal, contido na vulnerabilidade do negócio jurídico, 

constituído com infração de norma de ordem pública, e a paz social, 

também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva esta última, e 

deve dar-se como suscetível de prescrição a faculdade de atingir o ato 

nulo. Nosso direito positivo não desafina desta concepção. Estabelecendo 

que os direitos reais prescrevem em 10 e 15 anos, e os de crédito, em 20 

(Código Civil, art. 177), o legislador brasileiro, em essência, enunciou a 

regra, segundo a qual nenhum direito sobrevive à inércia do titular, por 

tempo maior que 20 anos. Esta prescrição longi temporis não respeita a 

vulnerabilidade do ato nulo, e, portanto, escoados 20 anos do momento em 

que poderia ter sido proposta a ação de nulidade, está trancada a porta, e 

desta sorte, opera-se a consolidação do negócio jurídico, constituído 

embora sob o signo do desrespeito à ordem pública.”

O Recurso Especial nº 297.117/RS trata da matéria sob enfoque, 

conforme ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE 

INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE 

OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO 

CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE 

SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, 

tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel.

2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 

214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, 

porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não 

cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o 

enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a 

questão federal suscitada").

3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da 

prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do 

negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra 

matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem 

pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, 

de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este 

Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se 

conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário 

prequestionamento.

4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. 

Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Recurso não conhecido. (REsp 297117/RS, Rel. Ministro HÉLIO 

QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 

17/09/2007, p. 282)

Assim sendo, acredito que não tem o menor cabimento continuar com 

essa ação, vez que ela foi proposta mais de 20 anos depois suposto 

negócio jurídico, assim sendo mantenho o reconhecimento da prescrição.

A segurança jurídica é um princípio constitucional que deve reger qualquer 

decisão judicial e tenho que continuar com o presente processo é ignorar 

o referido mandamento constitucional.

Ademais deve ser dito ainda que existe posição do STJ acerca do caso.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇAO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE 

INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇAO DE 

OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. 

REQUISITOCONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. 

NAO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇAO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA 

CORTE SUPERIOR. RECURSO NAO CONHECIDO.

1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, 

tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel.

2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 

214 da Lei de Registros Públicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, 

porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não 

cuidou o Tribunal sul-rio-grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis , 

o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o 

recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a 

questão federal suscitada").

3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da 

prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do 

negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra 

matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem 

pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, 

de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição - , este 

Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se 

conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário 

prequestionamento.

4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. 

Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça.

5. Recurso não conhecido.

Tal julgado cita a posição doutrinária de ORLANDO GOMES in Introdução 

ao Direito Civil - Atualizador: Humberto Theodoro Júnior. 18ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001, página 485:

Acerca da imprescritibilidade da nulidade, a tendência moderna é de 

fazer-se distinção entre o negócio que produziu efeitos concretos e o que 

não os produziu. Se o ato inválido nunca foi executado, em qualquer 

ocasião que se pretenda dar-lhe eficácia, possível será a objeção de sua 

nulidade, sem que se possa pensar em prescrição. As exceções não 

prescrevem, em princípio, e com maior razão quando se trata de negócio 

nulo.

Quando, porém, malgrado seu defeito fundamental, o negócio entrou a 

produzir seus naturais efeitos, criando para a parte uma situação 

concreta de titularidade do direito subjetivo por ele adquirido, não se pode 

mais cogitar da imprescritibilidade da ação para reverter ditos efeitos. A 

segurança das relações jurídicas - que é um dos valores caros ao Direito - 

não pode ficar indefinidamente em xeque. Tal segurança pertence, 

sobretudo, ao interesse público, sobre o qual não deve prevalecer a 

norma que tutela o interesse privado daquele que seria beneficiado pela 

sanção de nulidade.

A respeito do tema segue a jurisprudência.

 RECURSO ESPECIAL Nº91.243 -SP (207/01427-6)

 RELATORA : MINSTRA NANCY ANDRIGHI

RECORENTE : STEFANO PARENTI FLHO

 ADVOGADO : REGINA MORAES PARENTI EOUTRO

RECORIDO : GERALDO LEANDRO BARBOSA EOUTRO

ADVOGADO : EDSON ROBERTO COSTA

Processo Civil e Civil. Recurso especial. Ação de consignação em 

pagamento proposta por advogado, em desfavor de seus ex-clientes, que 

se recusaram a receber apenas metade do valor levantado em acordo 

judicial. Alegação de que a retenção era devida a título de pagamento de 

honorários estabelecidos em contrato de prestação de serviços 

advocatícios. Existência concomitante de nomeação, do mesmo advogado, 

para o patrocínio da causa, com base em Convênio existente entre a 

Procuradoria-Geral do Estado de SP e a OAB/SP. Alegação de nulidade 

reconhecida quanto ao contrato particular de honorários. Suposta 

prescrição da pretensão de anulação do contrato. Limites da cognição em 

ação de consignação em pagamento. Cerceamento de defesa inexistente. 

Ausência de violação ao art. 535 do CPC.

- Só haverá nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 398 

do CPC, se demonstrado prejuízo decorrente de ter o órgão julgador 

baseado a decisão diretamente nos documentos não contraditados. 

Precedentes.

- Na ação de consignação em pagamento é possível ampla discussão 

sobre o débito e o seu valor, inclusive com a interpretação da validade e 

alcance das cláusulas contratuais. Precedentes.

- Deve ser prestigiada a conclusão do Tribunal no sentido de que é nulo o 

contrato paralelo de fixação de honorários quando, simultaneamente, o 

patrocínio da causa foi assumido nos termos de Convênio para 

assistência judiciária, firmado entre a OAB-SP e a PGE-SP, que garante a 

remuneração, com dinheiro público, pelos serviços prestados. É, portanto, 

vedado ao advogado cobrar honorários paralelamente àassunção da 

causa pelo Convênio firmado com a PGE-SP.

- O acórdão recorrido, acertadamente, entendeu ocorrer nulidade absoluta 

por fraude à lei, nessa hipótese .

- O recorrente, em contrapartida, alega prescrição quadrienal da 

pretensão de anular o contrato particular de honorários. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, se pretendida a anulação contratual com base em 

alguma das figuras previstas no art.178, inciso V, 9º, do CC/16, aplica-se 

este e há, realmente, prescrição da pretensão em quatro anos; se ocorrer 

nulidade, contudo, entendia-se que, na vigência doCC/16, o prazo era o 

vintenário .

- O recurso especial pugna pelo reconhecimento da prescrição quadrienal, 
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aplicável às hipóteses de anulação contratual, mas não ataca a conclusão 

jurisdicional no sentido de que o contrato de prestação de serviços 

paralelo à assunção da causa por intermédio do Convênio OAB/SP e 

PGE/SP é nulo.

- Nos termos em que apresentado o recurso especial, portanto, incidem as 

Súmulas nº 283 e 284/STF.

Recurso especial não conhecido."

RECURSO ESPECIAL Nº591.401 -SP (203/016742-5) RELATOR : MINSTRO 

CESAR ASFOROCHA RECORENTE : M NM C ADVOGADO : JOSÉ DE 

CASTRO BIG - RECORIDO : L EB DE C - ADVOGADO : RODOLFO POLI 

JÚNI0R - DIREITO CIVL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DE PARTILHA EM 

SEPARAÇÃO CONSENSUAL SIMULADA. DOAÇÃO INOFICOSA, SEM 

RESRVA PARA SUBSITÊNCIA DO DOADOR. Firme a jurisprudência desta 

Corte no sentido de que o prazo previsto no art. 178, §6º, V, do Código 

Civl de 196 cuida de nulidade de partilha em inventário, e não daquela 

decorrente de separação consensual. É vintenária prescrição dação que 

pretende desconstituir doação inoficiosa, sem reserva para subsistência 

do doador, ainda que efetuada mediante simulação. Recurso especial não 

conhecido.

Ante o exposto, reconheço a preliminar da prescrição, razão pela qual 

julgo extinto, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II do 

CPC.

Condeno a autora ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor 

da causa.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26888 Nr: 1037-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEO F. DA SILVA & CIA. LTDA, CLEOMAR 

LAZZARETTI DA SILVA, DILCEO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109505 Nr: 5109-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIK WISLEY GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte ré para manifestar na fase do 

art. 422 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 1407-37.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FERNADES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida as fls. 2209 no processo (Código 

96552), cumpra-se conforme determinado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 5043-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN, 

VAGNER ANGELLO, SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA, Gleydiston 

Machado Gonçalves de Oliveira, EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:MT/14864, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o conteúdo da petição de fls. 2195/2198, determino que se 

dê integral cumprimento ao proferido no julgamento do agravo de 

instrumento constante nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983
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 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Em cumprimento ao disposto no artigo 450, § 3º, da CNGC, intimo a parte 

exequente da liberação do Alvará Eletrônico de nº 445453-7/2018, no 

valor de R$ 8.975,10.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 1796-80.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ANTONIO RASCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 De proêmio, em que pese à existência de certidão atestando a 

intempestividade do recurso interposto nos autos, de acordo com o 

CPC/2015 o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem. Desta feita, não cabe a este 

magistrado fazer um controle da tempestividade da apelação sob pena de 

estar usurpando a competência do tribunal.

 Ademais, tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de 

gratuidade de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, 

CPC deixo de analisar pedido de gratuidade da justiça porventura 

existente. Intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso 

nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cientifique as partes que estas deverão informar nos autos se houve a 

devida implantação do benefício concedido nos autos.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 82217 Nr: 3997-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI MASUTTI, VOLNEI MASUTTI, VALDIR 

MASUTTI JÚNIOR, VINICIUS MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, GILBERTO 

DE TAL, AILTON DE JESUS CARDOSO, PEDRINHO DE TAL, CELIO DE 

AVELAR SALES, CLAUDIO LISSARAÇA, JOÃO SANFONEIRO, DOUTOR, 

também chamado de DOUTORZINHO, CLAUDECY DOS SANTOS TEIXEIRA, 

JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES, JOAO FERREIRA DE ALMEIDA, 

QUALQUER CIDADÃO, EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, sendo que nomeio o Dr. Lucas Alberto Tostes Correa, OAB 

23.071-B, para que apresente estas para todos os requeridos, ante a 

ausência de Defensoria Pública.

 Defiro a juntada de procuração.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 3951-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, RILDO 

CAMPOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT, VINICIUS CASTRO - OAB:10044

 , INDEFIRO o pleito de Relaxamento e Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pelo acusado Rildo Campos, pelo que mantenho a ordem de 

custódia tal como foi lançada.Consigno, por fim que, foi designada 

audiência para interrogatório dos réus que foram transferidos para esta 

Comarca para o dia 26 de novembro de 2018, às 14h15min, consoante 

evento de ref.51.Nessa senda, aguarde-se a realização do interrogatório, 

bem como a devolução das missivas expedidas.Intimem-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 07 de novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99123 Nr: 484-98.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVANE BARCELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

requerente.Sem custas e honorários, uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.Com o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 09 de 

novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90654 Nr: 2413-06.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOMO YOSHIO SANGALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HULGO MOURA MARTINS - 

OAB:4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Jacomo Yoshio Sangale em 

desfavor de Lázaro Pereira de Almeida, ambos devidamente qualificados.

Ressai dos autos que, em audiência de conciliação o requerente desistiu 

da demanda, no que concordou o requerido.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 No caso em tela, o requerido anuiu com a desistência da demanda.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno o requerente nas custas processuais.

Deixo de condená-lo em honorários, pois não houve atuação de advogado 

do requerido no feito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118926 Nr: 1541-20.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMERSON LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, CPC, para o fim de DECLARAR NULO os atos 

processuais posteriores a citação do réu preso, bem como 

DESCONSTITUIR a sentença prolatada nos autos de Cód. 34045, em 

trâmite neste juízo.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa. Após, o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80442 Nr: 3362-64.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE LORRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Irene Lorrini em face 

do INSS, ambos qualificados nos autos.

Foi efetuado a requisição de pequeno valor para quitação da obrigação.

Certificou-se o decurso do prazo para o exequente se manifestar se 

houve o cumprimento integral da obrigação sendo que, o silencio seria 

interpretado como anuência do pagamento realizado (ref.109 e 112)..

É a síntese necessária.

Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação objeto dos presentes autos, a extinção 

do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 924, inc. II, do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, cc art.925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de 

estilo.

P.I.C.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37996 Nr: 2694-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 1) PROCEDA com a alienação judicial, ocasião em que nomeio leiloeiro Sr. 

Álvaro Antônio Mussa Pereira – Leiloeiro Público Oficial e Rural no Estado 

de Mato Grosso, matrículas JUCEMAT 13/2008 e FAMATO 033/04 

devendo, ser designada data para alienação do bem avaliado conforme 

disponibilidade do leiloeiro. 2) Determino que o primeiro e o segundo leilão 

deverá o ocorrer no mesmo dia, com intervalo mínimo de uma hora entre 

eles nos termos do art. 892 do CPC/2015, De igual modo, DEFIRO a 

possibilidade de pagamento do bem arrematado em três (3) prestações 

mensais e sucessiva, devendo a primeira parcela ser depositada no prazo 

máximo de três (3) dias a contar da arrematação, e as demais a cada 

trinta (30) dias, observando-se que a comissão do leiloeiro deverá ser 

paga imediatamente. 3) Informo desde já que a carta de arrematação será 

expedida após o último pagamento, mas será possível a imissão na posse 

com o depósito da primeira parcela. No caso de parcelamento, as guias 

mensais serão encaminhadas ao arrematante pelo leiloeiro, que informara 

nos autos o pagamento de cada parcela. 4) Fixo como preço vil, a fim de 

impedir sua arrematação no segundo leilão, o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 do CPC/2015). Expeça-se 

edital, no s moldes do artigo 886, devendo ser afixado no placar do fórum 

e publicado no diário oficial com antecedência de cinco (5) dias da data 

marcada para o leilão (art. 887, 1, do CPC/15) em observância ao art. 887 

do CPC/2015, determino que o edital seja publicado na rede mundial de 

computadores. 5) Intime-se o exequente, por seu procurador e via DJE. 

Intime-se o executado, através de seu advogado e via DJE, ou, não 

havendo procurador, mediante carta com aviso de recebimento, para que 

tome ciência do dia, hora e local da alienação judicial (art. 889, inciso i, do 

CPC/2015). Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 3642-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM VAREJ DE PROD. ALIMENTICIOS BELA 

VISTA LTDA, ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 38944

Vistos.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora on-line, diante da ausência de 

citação dos executados.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 130.

 Às providências.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36328 Nr: 1025-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL WINGENBACH DA SILVA, JOSÉ ODIL 

DA SILVA, VALMIR JOSÉ MACHADO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

Defiro parcialmente o pedido de ref. 106, de modo que determino a busca 

do endereço do requerido pelo sistema de resposta imediata SIEL, cujo 

acesso é liberado ao Gestor Judicial, incumbindo-lhe a realização da 

pesquisa, já frisando que restam indeferidas as buscas por outro meio.

Pela busca efetuada, proceda-se a tentativa de citação da parte em todos 

os endereços encontrados, ressalvados aqueles cujas diligências 

anteriores restaram infrutíferas.

Em sendo infrutífera a busca em apreço, intime-se a parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38725 Nr: 3423-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte 

autora, homologo-os para que surta seus legais efeitos.

Expeça-se RPV para pagamento.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 05 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36749 Nr: 1448-04.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BORGES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MORENO HEIDGGER DA 

SILA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carlos antonio borges - 

OAB:323339, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, joao antonio 

nichele - OAB:7540b, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 133v, determinando a suspensão do 

feito conforme no art. 40, da Lei 6.830/80.

Decorrido a suspensão pelo prazo de 01 ano, intime-se a parte 

requerente, para que se manifeste nos autos em 48 horas, nos termos do 

art. 580, da CNGC/MT.

Acaso haja o transcurso do prazo sem manifestação, ou seja, formulado 

pedido de localização de bens, sem a demonstração de efetividade de tal 

pleito, o feito será extinto, nos termos do art. 581, da CNGC/MT.

 Cumpra-se

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108540 Nr: 4710-49.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ABREU DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Cód. 108540

Vistos.

Intime-se o defensor dativo do autor via DJE/carga eletrônica, para que, 

em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será contado em 

dobro no caso do art. 186, CPC, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas.

Após, conclusos.

Comodoro/MT, 12 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91540 Nr: 2771-68.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MICHEL VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE RESNA VERONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Intimem-se a parte requerida, para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos madiante a apresentação em cartório de 

cópia de contra-cheque, CTPS ou outro documento capaz de demonstrar a 

ausência de recursos financeiros em 05 (cinco) dias.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122390 Nr: 3106-19.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122390

VISTOS.

Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os documentos 

acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver a 

parte autora demonstrou no presente momento não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos.

Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para 
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comparecer na audiência de conciliação que designo para o dia 28 de 

janeiro de 2019 às 13h30min.

Caso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 12 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122520 Nr: 3165-07.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 122520

VISTOS.

EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU propõe Ação Ordinária em face do 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO todos devidamente qualificados nos 

autos.

Sustentou em apertada síntese que a Autora é aposentada, e que ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou descontos advindos de 

empréstimos consignados que argumenta não terem sido compactuados.

Juntou documentos.

Determinação de emenda a inicial exarada de ref. 04.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da emenda da inicial. Compulsando os autos, vislumbro que se encontra 

acostado aos autos procuração pública.

Da assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos verifico que, a 

parte autora não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em 

vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior 

a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da 

insuficiência de recursos. E, assim não se encontra a parte autora 

considerando que permaneceu silente não obstante este juízo tenha 

facultado prazo para comprovação.

 O fato é que tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao 

Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da 

condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o 

benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos 

ao cartório Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido 

recolhimento, bem como, proceda com as anotações pertinentes no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1781 Nr: 68-97.1998.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA PAVLAK ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito até 27 de dezembro de 2018, nos termos 

do art. 10 da lei nº 13.606.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o exequente, mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1681-11.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZITA MARIA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intimem-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender de direito.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63417 Nr: 1550-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOF, MDPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63417

Vistos.

Intime-se a parte exequente para fornecer nos autos o CPF da parte 

executada no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 

58/59.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32017 Nr: 205-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A . M . DE OLIVEIRA MATERIAIS P/ 

CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, tendo em 

vista que o processo de compensação nº 19377/11, pende de analise pela 

Coordenadoria de compensação.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60939 Nr: 2740-87.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito até 27 de dezembro de 2018, nos termos 

do art. 10 da lei nº 13.606.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o exequente, mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35065 Nr: 3248-04.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE DE MOURA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Marilete de Moura Machado.

Manifestação da exequente à fl. 39/40, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 2576-88.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Claídes Lazaretti Masutti.

Manifestação da exequente à fl. 56/57, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21327 Nr: 2319-10.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPOINO NOVAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Alpoino Novaes de Souza.

Manifestação da exequente à fl. 70/71, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.
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P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25678 Nr: 2905-13.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLARA SHONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pelo Município de 

Campos de Júlio/MT em face de Maria Clara Shona.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que 

apresentasse CPF da parte executada, valor atualizado da divida e novo 

endereço da mesma, porém a parte exequente não apresentou nenhum 

dos itens acima e requereu penhora sobre os bens moveis da parte 

executada, sendo que até a presente data a mesma não fora citada da 

execução fiscal.

 Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidão de 

fl. 35.

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I.C

Comodoro-MT, 08 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35251 Nr: 3433-42.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal, interposta pela Prefeitura Municipal 

de Comodoro/MT em face de Epaminondas Teixeira da Silva.

Manifestação da exequente à fl. 31/32, pugnando pela extinção da 

execução fiscal, ante a quitação dos débitos fiscais apontados na CDA.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente requer a extinção 

do feito em face do pagamento efetuado.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado. Levante-se a constrição judicial incidente sobre 

qualquer bem, se porventura assim estiver.

 CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 337-14.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI, MARILEI 

CADORES BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 31v, determinando a suspensão do 

feito conforme no art. 40, da Lei 6.830/80.

 Decorrido a suspensão pelo prazo de 01 ano, intime-se a parte 

requerente, para que se manifeste nos autos em 48 horas, nos termos do 

art. 580, da CNGC/MT.

Acaso haja o transcurso do prazo sem manifestação, ou seja, formulado 

pedido de localização de bens, sem a demonstração de efetividade de tal 

pleito, o feito será extinto, nos termos do art. 581, da CNGC/MT.

 Cumpra-se

 Comodoro-MT, 06 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19879 Nr: 996-67.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVATO & BRUGNERA LTDA - BIG SOM 

RODEIO SHOW, SILIDA MARLI SCHIRMANN BRUGNERA, ARMANDO 

FAVATO, CATARINA HARGESHEIMER FAVATO, REGINALDO 

HARGESHEIMER FAVATO, KEILA APARECIDA COURA DA SILVA, 

ALEXANDRE JOÃO BRUGNERA, RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Código 19879

Vistos.

Intime-se a parte exequente para atualizar o débito devido pela parte 

executada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de pedido de penhora on-line.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29116 Nr: 199-86.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & MATIAS - ME, PAULO SÉRGIO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS

Defiro o pedido retro.

 Expeça-se carta de intimação ao requerido, no endereço indicado na 

exordial.

 Com a juntada do AR, vistas a parte autora, pelo prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, certifique e voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 08 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19839 Nr: 983-68.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de 

veículos porventura existentes em nome do devedor, mormente em face 

da ausência de conhecimento de bens para garantia da execução.Após, o 

cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 dias.Restando positiva a constrição, 

intime-se ainda o executado para querendo manifestar-se, em igual 

prazo.Sem prejuízo, cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 75, expedindo o 

necessário.Às providências.Comodoro-MT, 12 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 849-02.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA, 

ANEY MARTINS EVANGELISTA, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 1)Defiro a expedição de certidão para fins de averbação em registro 

público do ato de propositura dessa execução (799, IX e 828, caput, 

CPC);2) Intime-se o exequente para comprovar o valor de mercado na 

forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora e proceda 

com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual ficará em 

poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada certidão 

circunstanciada da situação atual do veículo; 3) Intimem-se a parte 

exequente por meio de seu advogado mediante publicação no diário da 

justiça eletrônico – DJE, para o fim de manifestar se tem interesse na 

adjudicação; 4) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 05 dias, sob as penas da lei; 5) Transcorrendo o lapso sem 

manifestação da executada, resta desde já deferida a pretendida 

adjudicação, devendo a serventia lavrar o respectivo auto de adjudicação, 

intimando-se o exequente para o fim de colher sua assinatura e depósito 

de eventuais diferenças, em 05 dias; 6) De posse dos bens, deverá o 

exequente informar nos autos, no prazo de 05 dias, a satisfação do 

crédito, sob pena de assim ser considerado. Cientifique-se, outrossim, o 

exequente que o mesmo deverá acompanhar a diligência e disponibilizar 

os meios necessários para a efetivação da remoção dos bens que lhes 

serão entregues; 7) Não pretendendo a adjudicação, intime-se o 

exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a alienação 

particular do(s) bem (ns) penhorado(s), também no prazo de 05 dias; 8) 

Defiro a lavratura do termo de penhora sobre o imóvel de matricula nº 

13.143 do 1º Serviço Notorial e Registral de Pontes e Lacerda, visando a 

avaliação e venda judicial do imóvel dado em garantia hipotecária. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23901 Nr: 1369-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO, ROBERTO 

CASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - OAB:OAB/PR 8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 30(trinta) dias, a fim de 

aguardar o cumprimento da carta precatória.

Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 730-41.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 124, determinando a penhora e avaliação dos bens 

indicados às fls. 104/111 registrados sob matrícula nº 589 e 592 no 1º 

Serviço Registral dessa comarca.

Expeça mandado de penhora conforme requerido.

Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intimem-se a parte exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804, 

ambos do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19958 Nr: 1089-30.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 
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2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT

 VISTOS.

 Proceda-se o senhor Oficial de Justiça com a avaliação do bem imóvel 

descrito às fls. 135, devendo ser cumprida as disposições contidas no art. 

872, do CPC.

 Realizada a avalição pormenorizada, intimem-se as partes para 

manifestarem nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 2141-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU CAVALHEIRO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Código: 60377

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 154/162.

 Suspendo o curso dos presentes autos, bem como os atos 

expropriatórios, notadamente a penhora no rosto dos autos do processo 

de Cód. 64130, enquanto determinada a suspensão, tendo em vista o teor 

da decisão interlocutória que admitiu o processamento de recuperação 

judicial da parte requerida, prolatada na Recuperação Judicial autos nº 

9994-58.2014.811.0041, da Comarca de Cuiabá/MT.

 Deste modo, intime-se a parte exequente, após o decurso do prazo de 

suspensão da recuperação judicial, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119297 Nr: 1702-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 119297

VISTOS.

 Suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias conforme 

requerido pelas partes na audiência de conciliação [art. 694, parágrafo 

único, CPC].

 Decorrido tal prazo, não havendo acordo intimem-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias [art. 697, 

CPC].

Às providências.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39089 Nr: 104-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, ALDERINO 

DE AMORIM CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Vistos.

 Compulsando os autos, vislumbro que há valores depositados nos autos.

Determino que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta Única-TJ/MT, 

solicitando a vinculação dos valores depositados nos autos, caso já não o 

tenha feito;

Elabore-se alvará em favor do exequente no valor de R$ 4.173,14 (quatro 

mil cento e setenta e três reais e quatorze centavos), bem como em favor 

do executado, Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 485,17 (quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e dezessete centavos), conforme requerido em fls. 

110/114.

Determino, ainda, que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69594 Nr: 2705-59.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo, procedendo com 

seu envio à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca, para 

as providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115864 Nr: 278-50.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os 

honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.P. I. 

Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 275-95.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, ANA PAULA PELEGRINI - OAB:, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os 

honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.P. I. 

Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115853 Nr: 268-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os 

honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa.P. I. 

Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36753 Nr: 1452-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA NOVA LACERDA LTDA, LUZIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA, VANIA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MORENO HEIDGGER DA 

SILA - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 73/78, determinando a suspensão do 

feito conforme no art. 40, da Lei 6.830/80.

Decorrido a suspensão pelo prazo de 01 ano, intime-se a parte 

requerente, para que se manifeste nos autos em 48 horas, nos termos do 

art. 580, da CNGC/MT.

Acaso haja o transcurso do prazo sem manifestação, ou seja, formulado 

pedido de localização de bens, sem a demonstração de efetividade de tal 

pleito, o feito será extinto, nos termos do art. 581, da CNGC/MT.

 Cumpra-se

Comodoro-MT, 13 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36961 Nr: 1660-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, MARIA 

LÚCIA OKADA SCHOLL, ALFREDO ERVINO SCHOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 50/53, determinando a penhora, avaliação e 

averbação do imóvel indicado as fls. 26, sob a matrícula nº 2665, do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco do Sul/PR.

 Expeça mandado de penhora conforme requerido.

 Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

 Determino a averbação da constrição junto ao CRI competente da penhora 

realizada.

 Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

 Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

 Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intimem-se a parte exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, inciso I, c/c art. 804, 

ambos do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de novembro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96458 Nr: 5020-89.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO GIMENEZ MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Fica o Drº Osmar Luiz Pretto, OAB/MT 20.696, intimado a retirar nesta 

Secretaria a Certidão de Crédito expedida, relativa a honorários 

advocatícios, no valor de R$ 300,00, referente aos trabalhos efetuados na 

Audiência realizada na data: 29 de Agosto de 2018, às 07:30m, neste 

juízo, fls.: 169/170, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38288 Nr: 2986-20.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FREITAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o desarquivamento dos autos, nos moldes da C.N.G.C./MT, por ser 

advogada nomeada.

 Intime-se a parte requerente para que promova o andamento do feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da C.N.G.C/MT.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38732 Nr: 3430-53.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARILDA MOREIRA DE ARAUJO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Marilda 

Moreira de Araújo Ramos em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

todos devidamente qualificados.

 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96453 Nr: 5017-37.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de Wanderson Pereira dos 

Santos pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do 

Código Penal.

Decido.

Analisando os autos de código 125810 verifica-se a juntada de certidão 

de óbito em anexo.

Desta feita, tendo em vista o seu falecimento, a extinção do feito é medida 

imperativa.

Assim, com fundamento no artigo 107, I do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, 

qualificado nos presentes autos.

Após, realizadas as baixas e anotações de estilo, arquive-se.

Por fim, arbitro 1 (um) URH em favor da advogada nomeada nos autos, 

devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do Estado.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 246-21.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA BOI BOM, MARCIO MACEDO 

DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P. I. C.Comodoro-MT, 13 de novembro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61868 Nr: 3737-70.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL AGUAS 

FRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, ao folhear os autos, vislumbro que não foi promovida com êxito 

a citação da executada. Além disso, desde o despacho que ordenou a 

realização dos atos citatórios até a presente data transcorreram 05 

(cinco) anos sem que o ente nacional tenha adotado medidas minimamente 

diligentes para buscar o êxito do feito executivo. Denota-se sua pouca 

atuação no feito, o que indica que realmente a parte 

demandante/exequente não demonstrou efetivo interesse em buscar 

localizar a devedora ou bens em nome dessa que fossem capazes de 

satisfazer a dívida. Demais disso, o fato da ação ter sido ajuizada dentro 

do prazo legalmente previsto não garante a perenidade do feito 

executório, mormente em face da configuração da prescrição. Isso posto, 

DECRETO, de ofício, a extinção da execução fiscal, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 174, do CTN combinado com o art. 487, inciso II, 

CPC, em razão da ocorrência da prescrição. Deixo de condenar a 

Fazenda Pública em custas, nos termos do art. 39, da LEF, ficando 

obrigada a realizar o pagamento de eventuais despesas judiciais geradas 

no feito.P. I. C.Comodoro-MT, 13 de novembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2862-71.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - 

OAB:49.802-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 VISTOS.

Homologo a renuncia da advogada intimada anteriormente e nomeio como 

curadora especial a douta advogada Eliana da Costa OAB 05.447, 

devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação, a 

fim de defender os interesses do senhor, SAULO LUIZ COCCO, executado 

nos autos em epígrafe.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2085 Nr: 741-22.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLER IND. E COM. DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, JOSE EDUARDO DE CARVALHO PINTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso, ao folhear os autos, vislumbro que não foi promovida com êxito 

a citação da executada. Além disso, desde o despacho que ordenou a 

realização dos atos citatórios até a presente data transcorreram 18 

(dezoito) anos sem que o ente nacional tenha adotado medidas 

minimamente diligentes para buscar o êxito do feito executivo. Denota-se 

sua pouca atuação no feito, o que indica que realmente a parte 

demandante/exequente não demonstrou efetivo interesse em buscar 

localizar a devedora ou bens em nome dessa que fossem capazes de 

satisfazer a dívida. Demais disso, o fato da ação ter sido ajuizada dentro 

do prazo legalmente previsto não garante a perenidade do feito 

executório, mormente em face da configuração da prescrição. Isso posto, 

DECRETO, de ofício, a extinção da execução fiscal, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 174, do CTN combinado com o art. 487, inciso II, 

CPC, em razão da ocorrência da prescrição. Deixo de condenar a 

Fazenda Pública em custas, nos termos do art. 39, da LEF, ficando 

obrigada a realizar o pagamento de eventuais despesas judiciais geradas 

no feito.P. I. C.Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16446 Nr: 1500-10.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, CARLOS APARECIDO DE ARAUJO - 

OAB:44094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atente-se a Serventia quanto à conclusão indevida.

Cumpra-se na íntegra a determinação retro.

 Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31755 Nr: 2731-33.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - OAB:MT 

3.008-A

 VISTOS.

Indefiro o pedido retro, posto que é dever da parte exequente regularizar o 

processo de compensação.

 Intime-se a parte exequente mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o andamento do feito, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 13 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16051 Nr: 1143-30.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA EBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Atente-se a Serventia quanto à conclusão indevida.

Cumpra-se na íntegra a determinação retro.

 Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29111 Nr: 189-42.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA, MARCELO BEDUSCHI, 

PEDRO LUIZ SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 VISTOS.

Requereu a parte exequente, a inclusão do sócio proprietário da empresa 

executada no polo passivo da demanda, contudo indefiro os pedidos de 

fls. 95/98, tendo em vista que o mesmo não se encontra incluso na CDA.

 Intime-se a parte exequente, MEDIANTE REMESSA dos autos para, que 

promova o andamento do feito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68424 Nr: 1829-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, ZELIR ZANDONAI TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RENATO ROLIM DE MOURA - OAB:3707, RENATO 

ROLIM DE MOURA JUNIOR - OAB:31458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707, RENATO ROLIM DE MOURA - OAB:3707-SC

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, e 924, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de 

fls. 106/107 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. DETERMINO 

A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do 

art. 921, inciso I do Código de Processo Civil. Após, com o trânsito em 

julgado, permaneça os autos em cartório em escaninho próprio e, depois 

de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

intime-se a parte autora para manifestar nos autos em 05(cinco) dias, 

sendo que o silencio será interpretado como satisfeita a obrigação. 

Decorrido o prazo supra sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. P. I. C. Comodoro-MT, 12 de 

novembro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 2264-15.2013.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de 

veículos porventura existentes em nome do devedor, mormente em face 

da ausência de conhecimento de bens para garantia da execução.Após, o 

cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 dias.Restando positiva a constrição, 

intime-se ainda o executado para querendo manifestar-se, em igual 

prazo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 12 de novembro 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33520 Nr: 1706-48.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELOJOARIA JOARTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Indefiro o pedido retro, posto que é dever da parte exequente regularizar o 

processo de compensação.

 Após, com ou sem manifestação, vistas a parte exequente mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que 

promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 13 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29714 Nr: 659-73.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DE MORAES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AUGUSTO REZENDE 

SILVEIRA - OAB:1711617

 VISTOS.

 Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por Laura de 

Moraes Ribeiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social, todos 

devidamente qualificados.

 Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1) DEFIRO a prioridade na tramitação processual;

 2) RETIFIQUE o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3) Intime-se a Autarquia Federal mediante REMESSA FÍSICA/ELETRÔNICA 

do feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no 

prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

 4) SE HOUVER IMPUGNAÇÃO, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5) NÃO HAVENDO apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 13 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29545 Nr: 361-81.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVSE, SIRLEI RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANÇA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o desarquivamento dos autos, nos moldes da C.N.G.C/MT, por ser 

advogada nomeada.

 Considerando os documentos acostados aos autos tenho por bem em 

deferir os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, 

pois a meu ver restou demonstrado não possuir a requerente recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sobretudo, 

por tratar-se de pessoa aposentada que aufere um salário mínimo vigente 

por mês.

Intime-se o requerente para que promova o andamento do feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de novembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-74.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos/impugnação. DECISÃO: (...) Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado, que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado. No mais, considerando o cumprimento da 

penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro-MT, 16 de 

agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito. 

COMODORO, 14 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-74.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos/impugnação. DECISÃO: (...) Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado, que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado. No mais, considerando o cumprimento da 

penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro-MT, 16 de 

agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito. 

COMODORO, 14 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-74.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, da penhora on line realizada, bem como, do prazo de 10 

dias para, querendo, opor embargos/impugnação. DECISÃO: (...) Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do CPC, e 

em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o montante do 

débito executado, que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado. No mais, considerando o cumprimento da 

penhora on-line, INTIME-SE a parte executada para, querendo, apresentar 

embargos no prazo legal. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Comodoro-MT, 16 de 

agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito. 

COMODORO, 14 de novembro de 2018. Lucieni Rezende Garcia Borges 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000191-14.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA PAULO DE FREITAS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ATHAYDE NASCIMENTO OAB - RO8736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VONEI GRAVA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

MARIA ENI DE ARAUJO LIMA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000191-14.2017.8.11.0046. DEPRECANTE: CARMEN LUCIA PAULO DE 

FREITAS DEPRECADO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos. I - Não acolho a justificativa 

apresentada, devendo o patrono em questão argumentar sua tese de 

defesa no juízo deprecante que é quem detém competência para 

apreciá-la. II - Retornem os autos ao arquivo. (assinado por certificação 

digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010255-66.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DESPACHANTE POSTAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA POSTAL FRANQUINI CORREA OAB - RO3094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010255-66.2014.8.11.0046; Valor causa: $26,911.31; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. INTIMAÇÃO 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

da liberação de valores conforme Alvará anexado. Via de consequência 

fica Vossa Senhoria, também, intimada da decisão abaixo transcrita:·. 

DECISÃO:“(...)DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído 

(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público 

mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença. Após, 

voltem-me conclusos para deliberação. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito” 

COMODORO, 14 de novembro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002969-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

EULALIA ARAUJO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE CASTILHO OAB - PR57915 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO (TESTEMUNHA)

EVERALDO DE SOUZA PORTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002969-31.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: NATALIA ARAUJO DA SILVA, EULALIA ARAUJO PORTO 

REQUERIDO: VIACAO MOTTA LIMITADA Vistos etc. Presentes os 

requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Assim, designo 

audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00min. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As 

providências. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98366 Nr: 5335-94.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe p art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulados por 

ILMA MARIA DE SOUZA para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a conceder o benefício de pensão por morte no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (DIB em 07/07/2017).Os juros de mora incidem 

a partir da citação válida (Súmula 204/STJ) e correção monetária de 

acordo com o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n.º 134/2010, do 

Conselho da Justiça Federal.Sem custas, ante o disposto no Ofício 

Circular 64/2017 do CGJ/TJMT. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa em 15% 

(quinze por cento) sobre o débito existente até esta data, observada a 

Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça, a teor do Art. 85, §2º, do 

NCPC. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (§3º, inciso I, Art. 

496, NCPC).Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100662 Nr: 6496-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial 

pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o auxílio-doença à autora 

pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data do requerimento 

administrativo – 10/06/2015 - (precedente: PREDILEF nº 

00132832120064013200), com prazo de 01 (um) ano, com a observância 

de que não houve a concessão da tutela antecipada.Observe-se que os 

valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora 

desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos 

repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios do 

advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Embora tenha sido proferida 

contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o 

teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao reexame 

necessário, nos termos do inciso I, do § 3º, do art. 496, do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101539 Nr: 6850-67.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL 

RODOVIARIOS LTDA, GENERALI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NEDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA MENDES DE 

CAMARGO DA ANA - OAB:78826, FLÁVIO LUIZ YARSHELL - 

OAB:OAB/SP 88.098, Janaina Gasparetto Maroni - OAB:211.297 - SP, 

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 Ante o exposto, intime-se o advogado subscritor da petição de Ref. 49 

(JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazer aos autos instrumento procuratório, sob pena de ineficácia dos atos 

até então praticados (Art. 104, § 2º do CPC).Pois bem. Verifico, nada 

obstante, que as partes são capazes e estão bem representadas.Com 

efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo os pontos controvertidos a 

serem elucidados: a) ato ilícito praticado; b) a ocorrência do dano; c) nexo 

de causalidade; d) culpa do agente. Assim, defiro a produção de prova 

pericial, devendo ser realizada perícia técnica para apuração dos fatos, 

no local de ocorrência dos danos apontados na inicial.Ato contínuo, 

NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada na 

Avenida Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, a fim de que indique o profissional Engenheiro 

Ambiental, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).Deverão as partes, em 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e indicar assistentes 

técnicos, caso queiram, bem como apresentar quesitos (art. 465 do CPC). 

Em tempo, face à produção de prova documental, indefiro, neste momento, 

a expedição de ofícios à SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT, à FENASEG e ao DETRAN/MT, devendo a demandada e 

denunciada comprovarem o esgotamento dos meios de obterem 

administrativamente a documentação perseguida.Por fim, defiro a 

produção de prova documental complementar, com a juntada de 

documentos até 05 (cinco) dias antes da audiência.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76019 Nr: 806-66.2016.811.0010
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A, MOUNIR NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ÂNGELA MARIA SANTOS NAOUM, 

LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA 

NAOUM CASTRO, TANIA NAOUM CABLE, GEORGE MOUSSA GEORGE, 

JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, FABIOLA DE 

SIQUEIRA FLEURY NAOUM, KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, 

ELIAS ABDALLAH NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ZACHARIAS DO 

AMARAL CURI - OAB:244.466/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Tomazini Franco - 

OAB:21.568 - GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Colha-se a manifestação do Administrador Judicial, MILTON LAURO 

SCHIMIDT, a ser contatado por e-mail: mls.cpaperitos@gmail.com e 

telefone: (67) 3042-0088, nomeado nos autos de recuperação judicial – 

Cód. n.º 53021, processo n.º 1578-34.2013.811.0010 –, no prazo de 20 

(vinte) dias, considerando a submissão do crédito ao plano de 

recuperação e eventual acertamento do pagamento.

Após, considerando a interposição do Incidente de Exceção Suspeição 

Código nº. 119305 – em trâmite na 2ª Vara -, suspendo o prosseguimento 

do presente feito, até posterior deliberação do Tribunal de Justiça acerca 

do disposto do art. 146, §2º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76012 Nr: 800-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, MOUNIR NAOUM, 

ALZIRA GOMES NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, MARCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LÚCIA GOMES NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, CLAUDIA NAOUM CASTRO, ING BANK 

N.V. - HOLANDA, JAYNE NAOUM DENTZIEN, CARLA NAOUM COELHO, 

KEILA NAOUM, GRACE NAOUM GEORGES, CRECERA FINANCE 

MANAGEMENT COMPANI, LLC, LATIN AMERICA EXPORT FINANCE FUND 

LTD, PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ELIAS DA SILVA - 

OAB:37.204/GO, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, LUIZ 

GONZAGA CORDEIRO - OAB:3755/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, Alex 

Gonçalves deRezende - OAB:42.654 - GO, ANDRE RICARDO PASSOS 

DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, CALEBE ROCHA SILVA - OAB:34.756/GO, ISAQUE 

LUSTOSA DE OLIVEIRA - OAB:7.691/GO, Juliana Tomazini Franco - 

OAB:21.568 - GO, LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO - 

OAB:230.646-A/SP, Luís Gonçalves Vitorino - OAB:42.868 - GO, 

RAFAEL LARA MARTINS - OAB:20.990-A, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:OAB/SP 236.471, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, 

Rodrigo Fleury Cardim - OAB:31.890 - GO, Vinícius Andrade 

Valente - OAB:39.646 - GO, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 Vistos etc.

Colha-se a manifestação do Administrador Judicial, MILTON LAURO 

SCHIMIDT, a ser contatado por e-mail: mls.cpaperitos@gmail.com e 

telefone: (67) 3042-0088, nomeado nos autos de recuperação judicial – 

Cód. n.º 53021, processo n.º 1578-34.2013.811.0010 –, no prazo de 20 

(vinte) dias, considerando a submissão do crédito ao plano de 

recuperação e eventual acertamento do pagamento.

Após, considerando a interposição do Incidente de Exceção Suspeição 

Código nº. 119305 – em trâmite na 2ª Vara -, suspendo o prosseguimento 

do presente feito, até posterior deliberação do Tribunal de Justiça acerca 

do disposto do art. 146, §2º, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 720-32.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o cálculo apresentado pela exequente 

encontra-se em desacordo com o determinado no acórdão de Ref. 51 e 

sentença de Ref. 28.

Ainda, verifico que não consta nos autos qualquer informação acerca da 

implantação do benefício em favor da exequente.

Assim, ENCAMINHE-SE a AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

JUDICIAIS – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, 

Cuiabá, OFÍCIO DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 

previdenciário contido nos autos, no prazo improrrogável de 15 dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com documentos pessoais da parte 

autora, e com cópia da sentença e eventuais acórdãos, sob pena de multa 

diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais).

Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Aportando aos autos o comprovante da implantação do benefício, 

remetam-se os autos à contadora deste juízo para confecção do cálculo, 

devendo, para todos os efeitos, observar os seguintes parâmetros:

- A data do início do benefício (DIB), correspondendo à data de citação 

(15/05/2015);

- Data final do cálculo será o dia imediatamente anterior à DIP (Data de 

Início do Pagamento), cuja data constará na informação a ser prestada 

pelo INSS ;

- Atualização até a data do início do pagamento, pelo IPCA-E;

- Juros que se iniciarão na citação (15/05/2015 – juntada da Carta 

Precatória aos autos), nos exatos parâmetros fixados no acórdão;

- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97031 Nr: 4676-85.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados à Ref. 

41.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 
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vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80005 Nr: 2188-94.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, trouxe planilha de cálculos à ref. 80.

Instado a se manifestar, o exequente concorda com os cálculos 

apresentados pugnando por sua homologação e consequente expedição 

da RPV.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada à 

ref. 80.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 4922-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS, VALTENIO LEMES 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem maiores delongas, com fundamento no que dispõe o Art. 485, VI do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§4º, art. 20, CPC), 

ressalvando o disposto no art. 98, §3º, NCPC.Intime-se a parte autora, e, 

em seguida o INSS na pessoa de seu Procurador Federal, mediante 

remessa dos autos.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Jaciara - MT, 12 

de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94136 Nr: 3345-68.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VENON ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial (Ref. 41), intime-se a Sra. 

Perita para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 477, § 2º, I do CPC.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108616 Nr: 534-04.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA IORAIDE MATTOS RULIN ME, Sandra Ioraide 

Mattos Rulim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A

 Vistos etc.....Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o 

encargo, formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, 

consignando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, e os 

honorários periciais a serem propostos pelo perito nomeado deverão ser 

suportados pelo Estado, nos termos dos artigos 5º, LXXIV, da CF/88; 98, 

VI, do NCPC, e resolução nº 127 do CNJ, sendo que ao final do processo, 

será expedida certidão de honorários em favor da profissional.Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, para 

entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 473 

do Código de Processo Civil.Após a conclusão do trabalho pericial, 

intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 477, § 1º do CPC), retornando, em seguida, os autos 

conclusos para deliberações.Lado outro, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos os contratos nº 

BB CREDITO EMPR 85404930, BB CREDITO EMPR 85405206, BB CAPITAL 

DE G 85405736, BB CREDITO EMPR 85405993, todos relacionados na 

Cédula de Crédito Bancário ora executada (nº 085.406.330).Por fim, a 

necessidade da produção de prova oral será sopesada após a vinda do 

laudo e manifestação das partes sobre ele, devendo as partes 

observarem o disposto no art. 357, § 6º do CPC. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 7086-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 Ante o exposto e, considerando tudo mais que dos autos constam, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial e, com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, resolvo o mérito, 

condenando a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo, de forma 

equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposição do § 8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto, diante da concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104150 Nr: 8260-63.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, dou o feito por saneado, fixando como ponto 

controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.Assim, defiro a produção de prova testemunhal, conforme 

requerido pelo autor em sua peça inaugural.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24/01/2019, às 15h30min.Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão, as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.Após, 

voltem os autos conclusos. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 

de novembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 2934-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Rosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial (Ref. 48), intime-se a Sra. 

Perita para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 477, § 2º, I do CPC.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108747 Nr: 582-60.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DO CARMO COSTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a Impugnação ao Laudo Pericial (Ref. 41), intime-se a Sra. 

Perita para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 477, § 2º, I do CPC.

Após o esclarecimento, manifestem-se as partes, em 15 (quinze) dias, 

retornando os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 1314-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

Considerando a suspensão de algumas ações de busca e apreensão 

movidas em desfavor da empresa requerida, determino a intimação da 

Administradora Judicial (empresa LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, representada, pelo sócio DR. MARCO ANTONIO LORGA, 

localizada na Rua Presidente Wenceslau Braz, nº 202, Bairro Morada do 

Sol, CEP 78.043-508, em Cuiabá/MT, fone (65)3622-3889/ 3054-5040, 

e-mail: citacao@lorgamikejevs.com.br), para que se manifeste nos autos, 

em especial acerca da essencialidade do bem, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido de expedição do 

mandado de busca e apreensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106583 Nr: 9377-89.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIANA MUNDIM BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

AURIANA MUNDIN BORGES para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade na base de seu salário de contribuição, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário, devido desde a data do requerimento administrativo (DIB 

em 10/03/2016) e data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

12/11/2018).CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento administrativo e a 

data da presente sentença (DIB: 10/03/2016, DIP: 12/11/2018).Tópico 
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síntese do julgado, nos termos dos Provimentos COGE n° 69/2006 e 

71/2006:- Número do benefício: 161.132.133-3;- Nome do beneficiário: 

AURIANA MUNDIN BORGES (CPF nº 340.012.711-68);- Benefício 

concedido: aposentadoria por idade; - Data de início do benefício: 

10/03/2016;- RMI: a calcular pelo INSS;Por fim, imperioso ressaltar, que 

esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e 

com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças 

em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do 

volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal 

para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Dessa 

maneira, em uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 

496 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110642 Nr: 1488-50.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FACCO HOFFMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural do de 

cujus.Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24/01/2019, às 14h30min.Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 

das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 09 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, indefiro por ora o pedido de citação por edital, devendo a 

parte autora diligenciar no intuito de localizar endereço válido do réu, ou 

comprovar todas as diligências empreendidas sem logração de êxito, no 

prazo de 15 dias.

De outra banda, considerando a tutela deferida à Ref. 04, bem como, os 

bloqueios frutíferos anteriormente já realizados (Ref. 4 e 44), defiro o 

pedido da parte autora e, a fim de dar efetividade à tutela de urgência 

concedida, promovo novamente a tentativa de bloqueio do valor de R$ 

59.693,84 (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e três reais e 

oitenta e quatro centavos) nas contas da parte ré: AMÉRICA DO SUL 

FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – 

STRATEGY (AMERICA FINANCEIRA), CNPJ nº 01.630.154/0001-20; 

MURILO SILVA NEVES, CPF nº 019.459.311/83; e DARIONE ARGOLO 

CARDOSO, CPF nº 088.138.842-49.

Saliento que caso a tentativa de bloqueio reste infrutífera ou parcialmente 

frutífera, novos pedidos de penhora online deverão ser acompanhados de 

indícios de que haja saldo nas contas dos requeridos, já que não se pode 

perpetuar de forma indefinida a realização de várias pesquisas quando a 

anterior reste negativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102918 Nr: 7595-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural do de 

cujus.Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24/01/2019, às 15h00min.Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 

do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 

das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 09 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53564 Nr: 2097-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO, EUCLIDES 

BRAGATTO, DULCINEIA BRAGATTO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Decorrido o prazo concedido à fl. 96, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 1323-52.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de fls. 758/768, 

nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se 

vista ao recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 2188-07.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREOSMAR DOURADO BOA SORTE, LUIZA 

RODRIGUES BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LICINIO AUGUSTO DE VENEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.....Assim, vejo como necessária a intimação do Munícipio para 

que informe eventual interesse no imóvel.Verifico ainda que o pedido de 

fls. 51/52 da Fazenda Estadual foi deferido à fl. 53, entretanto, não foi 

cumprido até então.De outra banda, noto que o imóvel em questão, em seu 

registro, consta como se estivesse contido na Comarca de Cuiabá - MT se 

divergindo com os demais documentos presentes nos autos. Pois bem. 

Inicialmente, cumpra-se conforme determinado à fl. 53.Ainda, intime-se a 

Fazenda Municipal via carga dos autos para manifestar eventual interesse 

no imóvel objeto da ação.Após, intime-se a parte autora para esclarecer 

onde está situado o imóvel, se nesta Comarca ou em Cuiabá – MT, bem 

como que traga aos autos matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpridas estas determinações, voltem me conclusos para 

análise do pedido de designação de audiência instrutória.Às 

providências.Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 3036-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEI 

APARECIDA VERZA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos (Ref. 71), 

por tempestivos (Ref. 72), e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para 

sanar a contradição apontada no decisum de Ref. 61 e fazer constar o 

seguinte:“Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.Findo o prazo do acordo, intime-se o 

Exequente para, no prazo de 05 dias, se manifestar.”No mais, persiste a 

decisão de Ref. 61 tal como foi lançada.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48394 Nr: 36-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 Vistos e examinados.Trata-se de impugnação ao auto depenhora, na qual 

pretende a executada o reconhecimento da nulidade da penhora que 

recaiu sobre o imóvel urbano, matriculado sob o n.º R/5.882 no CRI Local, 

haja vista a alegação de que o referido bem merece a proteção legal da 

impenhorabilidade a que alude a Lei n. 8.009/90 (bem de família)......Do 

contido dos autos, resta incontroverso, pela prova documental (fls. 

112/118), que o bem penhorado - localizado à Rua Guaracy, n.º 203, Qd. 

20 - é o único de propriedade da executada, onde atualmente reside.É 

possível constatar a existência de correspondências destinadas à 

executada, encaminhadas para o endereço do imóvel penhorado, com 

datas a partir do ano de 2014, o que demonstra que a mesma reside no 

local há vários anos.Consta ainda certidão emitida pelo CRI local, onde 

consta a inexistência de outros imóveis em nome da executada.Por fim, do 

Auto de Penhora e Avaliação de fl.100, o Oficial de Justiça certificou que 

“na residência edificada sobre os dois lotes encontra-se residindo a 

senhora EDNA BRAGATTO juntamente com sua família” 

(sic-fl.100-verso).Nesse sentido:...Destarte, descontituo a penhora 

efetuada nestes autos (fls. 99/100), por ter recaído em imóvel residencial 

da executada, sendo impenhorável, por força da Lei nº 8.009/90.Oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT para que efetue a baixa 

na penhora constante à margem da matrícula do imóvel. Na mesma toada, 

intime-se a exequente para indicar outro bem passível de penhora e ou 

requeira o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão dos atos executivos (Art. 921, inciso III, do NCPC).Cumpra-se, 

com URGÊNCIA.Às providências. Jaciara - MT, 13 de novembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 266-57.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA, CLEMÊNCIA DE SOUZA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN VIEGAS RENAUX DE 

ANDRADE - OAB:proc. Federal

 Vistos, etc.

Ante a informação de que inexistem valores vinculados aos presentes 

autos, bem como manifestação da caixa econômica de que não há valores 

depositados em nome da exequente, defiro o pedido de fl. 108 e determino 

seja oficiado ao Gestor da Conta Única para que informe, no prazo de 15 

dias, qual o paradeiro dos valores constantes no alvará de fl. 95.

Instrua o ofício com cópia dos documentos de fls. 95,97, 99, 100, 103 e 

105.

Após, diga a parte exequente, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 
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OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Vistos etc.

Inicialmente, desentranhe-se o petitório de fls. 554/565, eis que estranho 

ao presente feito, devendo ser juntado aos correspondentes autos.

 Em relação ao petitório de fls. 552/553, os credores requerem a 

adjudicação do imóvel objeto da matrícula nº 2.097 do CRI de Campo 

Verde/MT, devidamente avaliada na carta precatória de fls. 461/464.

Considerando que os executados devem ser intimados do pleito de 

adjudicação no Juízo competente para deferir a medida, determino que os 

credores declinem nome, endereço e forma de intimação dos interessados 

a serem cientificados do pedido de adjudicação, inclusive cônjuges dos 

executados, se houver, tudo em 15 dias.

Após, cientifiquem-se os interessados na forma do artigo 889 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87677 Nr: 136-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ EDNALDO GOMES DA 

SILVA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 804 Nr: 7-87.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGASPERI & FIRMINO LTDA, HELIO FIRMINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online em eventual conta em nome da parte 

executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos.

Caso a parte executada não tenha advogado nos autos, esta deverá ser 

intimada pessoalmente.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 1440-91.2018.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON BATISTA DA SILVA, DEBORA CONCEIÇÃO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro no Art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, extinguindo o processo com a resolução de mérito para o fim de 

autorizar os requerentes, DENILSON BATISTA DA SILVA e DÉBORA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, a levantarem o valor de R$ 46.750,25 (quarenta e 

seis mil setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) da conta 

corrente nº 2029-X, Agência 9.109-X do Banco do Brasil de titularidade de 

ALAOR FRANCISCO DA SILVA.Ainda, em observância ao parecer 

ministerial, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para que seja 

calculado proporcionalmente o montante cabível a cada requerente, tendo 

em vista a diferença na data de cessação do benefício, sendo: 24/08/2015 

- DÉBORA CONCEIÇÃO DA SILVA; e 24/03/2018 - DENILSON BATISTA DA 

SILVA.Realizado o cálculo e, transitada em julgado a sentença, expeça-se 

alvará para levantamento do respectivo valor proporcional a cada 

requerente, no total de R$ 46.750,25 (quarenta e seis mil setecentos e 

cinquenta reais e vinte e cinco centavos) da conta corrente nº 2029-X, 

Agência 9.109-X do Banco do Brasil de titularidade de ALAOR 

FRANCISCO DA SILVA, e, após, arquivem-se os autos.Ciência ao 

MPE.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a ausência de bens penhoráveis, SUSPENDO a execução pelo prazo 

de 06 (meses) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§ 1º e 

inciso III do Art. 921 do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 
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ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§ 2º, do Art. 921 do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§ 3º, do Art. 921 do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o § 1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente, qual seja, de 05 (cinco) anos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109776 Nr: 1077-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FERNANDES DE MELLO & CIA LTDA, 

ITAMAR FERNANDES DE MELLO, LUIZ VANER CELESTINO CASAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102742 Nr: 7492-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVARRO DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1082 Nr: 31-18.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, DEGASPERI & 

FIRMINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel marques Oliveira - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online em eventual conta em nome da parte 

executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos.

Caso a parte executada não tenha advogado nos autos, esta deverá ser 

intimada pessoalmente.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20183 Nr: 1739-88.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR KUBLIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NICÉIO FIGUEREDO 

CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Vistos, etc.

 Determinada a suspensão dos autos por 01 (um) ano (fls. 112/113) e, 

certificado o transcurso do prazo (fl. 114), os autos foram impulsionados 

à credora a fim de que esta se manifestasse, dando prosseguimento no 

feito (fl. 115), sobrevindo manifestação dessa às fls. 116/117 requerendo 

tão somente a expedição de dívida ativa.

Dessa forma, expeça-se Certidão de Existência de Dívida, intimando-se a 

exequente para retirá-la.

De outra banda, constatada a inércia da exequente quanto à indicação de 

bens à penhora e, tendo em vista que já houve suspensão do processo 

por 01 (um) ano, nos termos do § 2º do artigo 921 do CPC, determino a 

remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo ser excluído o 

processo do relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.
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Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, que no presente caso é de 05 (cinco) anos, sem 

manifestação do credor, conforme o art. 921, § 4º do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 387 Nr: 721-47.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMER.DO ESTADO DE M/T.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DIMEYRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cidiney Rodrigues Ferreira - 

OAB:8359, KETRIN ESPIR - OAB:MT 3.566-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, a exequente requereu a 

penhora de ativos em contas bancárias da parte devedora e, intimada a 

colacionar ao feito o cálculo atualizado do débito a fim de apreciar o 

pedido, esta ficou inerte.

Assim, nos termos do § 2º do artigo 40 da LEF, determino a remessa dos 

autos ao arquivo provisório, devendo ser excluído o processo do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja, após o transcurso do prazo quinquenal, a contar 

da data do arquivamento provisório dos autos, sem manifestação do 

credor.

Intime-se a exequente, oportunizando-lhe vistas dos autos, como 

determina o § 1º do art. 40 da LEF.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48863 Nr: 553-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALAOR DA SILVA, DEUZELIA PEREIRA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:20627/O, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de fls. 164/165, até a resolução dos embargos de 

terceiro em apenso.

Determino ainda a intimação do arrematante, qualificado às fls. 142/143, 

para que tome ciência de que ainda não houve a adjudicação do imóvel em 

seu favor, em razão da interposição dos embargos de terceiro Código 

96483 e 97052.

Deve ser esclarecido ao arrematante que o valor pago a título de 

arrematação encontra-se depositado em juízo, e caso haja a anulação da 

arrematação, os valores serão restituídos devidamente corrigidos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 1180-15.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, IVETE DE FÁTIMA FERST 

BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ELAINE 

ARENHART DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Inicialmente, CHAMO O FEITO À ORDEM para revogar o despacho de fl. 

427, viso que se verifica dos autos que os executados ADIR ENAR DE 

VLIEGER e COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA foram 

intimados da penhora por meio de advogado, através do impulsionamento 

realizado pelo escrivão no dia 26/11/2015, ato devidamente publicado pelo 

DJe nº 9.668 publicado no dia 01/12/2015, cumprindo a disposição do Art. 

841, § 1º do CPC.

De outra banda, detrai-se que a devedora COMERCIAL AGROPECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA até o presente momento deixara de anexar ao feito 

procuração a seu causídico.

Assim, intime-se o advogado subscritor da petição de fl. 64 para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer aos autos instrumento procuratório, sob pena de 

ineficácia dos atos até então praticados (Art. 104, § 2º do CPC).

Lado outro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dar prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 2433-47.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, verifica-se que o executado não foi localizado no 

endereço inicialmente qualificado e, considerando a inércia na fase 

monitória, desnecessária nova tentativa de cientificacão pessoal....De 

outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro a 

penhora online nas contas da parte executada.Nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos. 

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Ainda, restando a diligência 

infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, ou ainda, COMPROVE o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 
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CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33409 Nr: 969-56.2010.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10990/ES, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a tentativa de desbloqueio do veículo 

conforme acostado em folha anexa, oficie-se ao DETRAN para que 

proceda o desbloqueio do veículo, caso tenha sido efetuado diretamente 

por ele.

 De outra banda, atente-se a secretaria para que as futuras publicações 

sejam realizadas em nome de Celso Marcon - OAB/MT 11.340 - A, 

conforme requerido à fl. 70.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55823 Nr: 321-37.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos, etc.

 Em virtude da inércia apresentada pela parte exequente em promover os 

atos necessários ao prosseguimento da presente execução, suspendo o 

curso da execução fiscal por 01 (um) ano, com fundamento no art. 40, da 

LEF, já que não foram localizados bens passíveis de penhora.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do §2º do 

artigo 40 da LEF, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo ser excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja, após o transcurso do prazo trintenário, a contar 

da data do arquivamento provisório dos autos, sem manifestação do 

credor.

Intime-se a exequente, oportunizando-lhe vistas dos autos, como 

determina o §1º do art. 40 da LEF.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97636 Nr: 4968-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema 

Apolo.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às Providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62534 Nr: 335-84.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação do INSS, homologo os cálculos 

apresentados pelo exequente à Ref. 100.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111220 Nr: 1728-39.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA NORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FRANÇA JUNIOR, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CLEONICE 

SOUZA DE SIQUEIRA, em face de CICERO FRANÇA JUNIOR e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada, bem como se 

remeteu os autos ao CEJUSC para realização de audiência conciliatória.

Realizada a audiência, as partes entabularam acordo, homologado 

posteriormente, e o processo foi extinto em relação ao requerido Cícero, 

conforme Sentença de ref. 41.
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Por fim, remetidos os autos à DPE para manifestação quanto ao requerido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, a parte requerente 

permaneceu inerte, sendo que o réu já havia pugnado pela sua exlcusão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência tácita, a extinção do processo é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente demanda em relação ao 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e, por 

consequência julgo o processo sem resolução do mérito quanto ao réu 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, com fulcro no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48586 Nr: 256-13.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão 

apontara na decisão de fls. 203/204.Desse modo, deverá a correção 

monetária ser atualizada, após a entrada em vigor da nova redação do 

artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97 (30.06.2009), pelos índices aplicados à 

caderneta depoupança (TR) até 25.03.2015 e,a partir de então, corrigidos 

pelo IPCA-E. Determino a remessa dos autos à contadoria do juízo para 

confecção do cálculo, nos exatos moldes da presente decisão.Após, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27710 Nr: 1501-64.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 131 e DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora ao quinhão correspondente ao executado, bem como a 

respectiva avaliação do imóvel descrito na matrícula anexada às fls. 

131-V e 132.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fls. 131-V e 132), será realizada por 

termo nos autos (§1º, do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 3451-69.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFC, VLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17.595-0/MT

 Vistos etc.Ante o pedido da parte exequente e a ausência de bens 

penhoráveis, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante 

o qual se suspenderá a prescrição (§ 1º e inciso III do Art. 921 do CPC).E 

sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:“5.3.1 

Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como ponto 

de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.Ato contínuo, decorrido o prazo 

máximo de 01 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 

será ordenado o arquivamento dos autos (§ 2º, do Art. 921 do CPC).Os 

autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§ 3º, do Art. 921 do 

CPC).No entanto, transcorrido o prazo de que trata o § 1º, do supracitado 

artigo, sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de 

p r e s c r i ç ã o  i n t e r c o r r e n t e ,  q u a l  s e j a ,  d e  0 5  ( c i n c o ) 

anos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 09 de novembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002414-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBLANDE DOS SANTOS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002414-14.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: DEBLANDE DOS SANTOS CHAGAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA VISTOS 

ETC, Manifeste-se a parte autora acerca da competência deste juízo para 

processar a presente demanda, nos termos do art. 10, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002876-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRERES DE SOUZA (AUTOR(A))

ELOISA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO PACHECO LEITE (RÉU)

Outros Interessados:

ADENILSON RAMALHO (CONFINANTES)

MAURO ANTONIO FERREIRA (CONFINANTES)

NEUZELI MARTINS DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002876-68.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ELOISA HELENA DE OLIVEIRA, EDINALDO FRERES DE SOUZA RÉU: 

GERALDO PACHECO LEITE VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Usucapião 

proposta por Eloisa Helena de Oliveira de Souza e Edinaldo Freres de 

Souza em face de Geraldo Pachaco Leite, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, serem possuidores de um imóvel de propriedade do 

requerido, há 14 anos, identificado como Lote 14, Quadra 236, Bairro 

Santo Antônio, com área de 400.00 m² (quatrocentos metros quadrados), 

situado na Avenida Xavantes n° 719, Bairro Santo Antônio, em Jaciara-MT. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, o 

NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se o requerido via Oficial de 

Justiça, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, consignando que, não contestada a ação, será declarada 

revel (art. 344 e 345 do NCPC). Proceda-se a citação dos confinantes do 

imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o oficial de 

justiça encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação 

do imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, 

mesmo que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no 

prazo de quinze dias, com as advertências legais. Intimem-se por via 

postal, com aviso de recebimento, para que manifestem interesse na 

causa, o Município de localização do imóvel, o Estado de Mato Grosso e a 

União Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, terceiros e possíveis 

interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do edital, e decorrido o 

prazo de resposta sem manifestação ou sem constituição de causídico 

pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. Nessa hipótese, ante a 

ausência de manifestação do réu citado por edital e a regra legal prevista 

no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, hei por bem, 

desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador especial na pessoa 

da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público atuante nesta comarca, 

que deverá ser intimado quanto a esta decisão e para se manifestar no 

prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus público não se 

aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório Distribuidor 

solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações possessórias 

envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência pessoal ao 

Representante do Ministério Público de todos os atos do processo. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 12 de novembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002527-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE DIAS DA COSTA (AUTOR(A))

EVERALDO MUCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALSIR ORLANDO LUSSIETTI (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002527-65.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EVERALDO MUCHA DOS SANTOS, JACILENE DIAS DA COSTA RÉU: 

WALSIR ORLANDO LUSSIETTI VISTOS ETC, Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta por EVERALDO MUCHA DOS SANTOS e JACILENE 

DIAS DA COSTA, em face de WALCIR ORLANDO LUSSIETTI e MARIA 

ELVIRA LUSSIETTI, qualificados nos autos. Alegam, em síntese, serem 

possuidores de imóvel urbano de propriedade do requerido há mais de 15 

(quinze) anos. Cite-se a parte requerida para responder a presente 

demanda, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada a 

revelia (art. 344 e 345, do CPC). Proceda-se a citação dos confinantes do 

imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, devendo o oficial de 

justiça encarregado das diligências percorrer toda a linha de confrontação 

do imóvel e aí proceder a citação de todas as pessoas ali localizadas, 

mesmo que não constem do mandado, para apresentarem resposta, no 

prazo de quinze dias, com as advertências legais. Intimem-se por via 

postal, com aviso de recebimento, para que manifestem interesse na 

causa, o Município de localização de Jaciara-MT, o Estado de Mato Grosso 

e a União Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, terceiros e possíveis 

interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do edital, e, decorrido o 

prazo de resposta sem manifestação ou sem constituição de causídico 

pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. Dê-se ciência pessoal à 

Representante do Ministério Público de todos os atos do processo. 

Cite-se/Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 14 de novembro de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE TAVARES MATIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

no prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001854-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA FABRIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para querendo, 

apresentar impugnação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 3406-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO, EDMA 

FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que a sentença de fls. 65/67 transitou em julgado, conforme 

certidão de fl. 68 datada de 25/11/2015, e o presente feito tramita apenas 

para que se cumpra o decisório de fl. 125.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara desta 

Comarca, trasladada às fls. 127/131, suspendo o trâmite da demanda 

apenas quanto ao registro da forma de aquisição da propriedade junto ao 

Cartório do 1º Ofício desta Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 93256 Nr: 2937-77.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do requerido 

para requerer o que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95319 Nr: 3893-93.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA OLIVEIRA RODRIGUES, ITAMAR FILHO 

RODRIGUES, ALCIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCELINO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, MERABI RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - OAB:6487 

MT

 INTIMAÇÃO (...) Assim, ausentes nos autos outras irregularidades ou 

nulidades a serem sanadas, ou questões processuais pendentes de 

apreciação, DECLARO SANEADO O FEITO, bem como, defiro a produção 

da prova oral postulada pelos autores, a saber: nas oitivas das 

testemunhas arroladas na inicial e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 6 (seis) de dezembro de 2018, às 14h30.

O ônus da prova recairá sobre os autores quanto aos fatos alegados na 

inicial, bem como, à requerida quanto aos fatos suscitados na 

contestação, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil.

Fixo como ponto controvertido a demonstração da dinâmica da culpa no 

sinistro.

Intimem-se as partes e seus respectivos advogados para comparecerem 

à audiência.

Em relação às testemunhas arroladas pelos autores na exordial, 

intimem-se sua advogada acerca dos preceitos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

Em relação à requerida, intime-a por meio de seu advogado para, 

querendo, apresentar o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, observando os arts. 

450 e 455, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98176 Nr: 5265-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR SCHUENQUENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Certifico e dou fé que, os embargos de ref. 23 foram protocolados dentro 

do prazo legal. Certifico mais que, o recurso de apelação foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico ainda que faço a intimação do requerido 

para impugnar os embargos, bem como a intimação do requerente para 

contrarrazoar o recurso de apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 392-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da certidão exarada pelo Senhor Meirinho 

na ref. 36, bem como, requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21435 Nr: 215-22.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

RURALDO NUNES MONTEIRO, AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS, 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA, GILZELE MARIA RULIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - 

OAB:2814/TO, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10417, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203.049 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em relação ao pedido de buscas de bens passíveis de penhora em nome 

do executado por meio do sistema RENAJUD E INFOJUD (IR), indefiro o 

pedido pelos mesmos fundamentos da decisão de fl.182.

Quanto ao pedido de inscrição do nome dos executados nos órgãos de 

proteção ao crédito, o pleito já foi deferido da decisão anteriormente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 548 de 998



proferida.

Por fim, defiro o pedido de fl. 185/186 e DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora e avaliação do imóvel descrito na matrícula anexada 

às fls. 188/189.

 E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de 

imóvel, independentemente de onde se localize, quando apresentada 

certidão da respectiva matrícula (fls. 131-V e 132), será realizada por 

termo nos autos (§1º, do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente na matrícula do 

imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto 

sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da 

responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação 

que a ele está vinculada (§1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1426-78.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELCILEI GONÇALVES DE OLIVEIRA COSTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341 SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208

 Processo nº 1426-78.2016.811.0010

Código nº 77808

VISTOS ETC,

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” ajuizado por Celcilei Gonçalves de 

Oliveira Costa França em face do Banco do Brasil S/A, qualificados nos 

autos.

Intimado para efetuar o pagamento do débito, o executado informou o 

depósito integral do valor (ref. 55).

Manifestação da exequente concordando com o valor e solicitando a 

expedição de alvará judicial para levantamento do montante (ref. 58).

É relato necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação integral do débito à 

ref. 55, o qual não se opôs o executado.

Acerca do tema, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de sentença, 

com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos 

do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em juízo, na forma 

postulada à ref. 58.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e encaminhem-se os autos à CAA 

para as providências necessárias.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85623 Nr: 4959-45.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA FORGIARINI DA COSTA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 53, foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do 

autor para requerer que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80442 Nr: 2396-78.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourencio da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2396-79.2016.811.0010

Código n.º 80442

Requerente: Lourêncio da Silva Freitas

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Lourêncio da Silva Freitas em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificado nos autos.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

(treze) de dezembro de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

Rol de testemunhas já apresentados na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 74359 Nr: 244-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA BRESOLIN DA SILVA HERCULANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSERRAND MASSIMO 

VOLPON - OAB:OAB/GO 30669

 Processo nº. 244-57.2016.811.0010
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Código 74359

VISTOS ETC,

Omini S/A – Credito, Financiamento e Investimento ajuizou “Ação de Busca 

e Apreensão” em face Silvana Bresolin da Silva Herculano, ambos 

qualificados nos autos.

Liminar deferida à ref. 18.

Realizada restrição circular do veiculo à ref. 40.

A parte autora postulou pela desistência do feito, ante o pagamento 

voluntário da divida pela executada (ref. 47).

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito (ref. 47).

 Assim sendo, o pedido deve ser deferido, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não 

resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte da 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Revogo a liminar concedida à ref. 18.

Procedi a retirada da restrição do veículo via RENAJUD, conforme espelho 

anexo.

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) para 

que promovam a retirada de eventuais restrições no nome do autor, 

decorrentes da presente ação, devendo constar no ofício as informações 

necessárias (nome completo, CPF, número do processo).

Custas se houver, pelo requerente.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62818 Nr: 432-84.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar Bezerra Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta tada, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifetar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que 

de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87630 Nr: 108-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA PANIAGO - OAB:19572/O

 Processo nº. 108-26.2017.811.0010

Código. 87630

VISTOS ETC,

Considerando que esta Comarca novamente conta com 02 (dois) 

Defensores Públicos atuando no núcleo local, REVOGO a nomeação da 

advogada Barbara Samay de Oliveira Paniago - OAB/MT n° 19572/O para 

atuar como curadora especial da requerida.

Fixo os honorários da advogada no valor de 01 (uma) URH, conforme 

tabela de honorários advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT.

Nomeio a Defensora Pública Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues como 

curadora especial da requerida Silvana Gomes Barbosa.

Intime-se a Defensora desta decisão e para se manifestar no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 155 Nr: 318-44.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA BRASIL LTDA, JAEL TEIXEIRA 

DA SILVA, LINDOMAR BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº 318-44.1998.811.0010

Código nº 155

VISTOS ETC,

 Reitere-se a expedição dos ofícios expedidos e não respondidos, 

solicitando urgência, tendo em vista o vasto lapso temporal decorrido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara, 7 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33870 Nr: 1428-58.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MANOELA REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1428-58.2010.811.0010

Código nº. 33870

Exequente: Maria Manoela Reinaldo

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Maria Manoela Reinaldo manejou Cumprimento de Sentença em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos, sendo os comprovados os pagamentos às fls. 134 e 157.

Levantados os valores depositados a título de honorários (fl. 136), a parte 

autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos valores de 

crédito geral. (fl. 154/155).

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 157, na forma postulada à fl. 154/155.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.
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Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29378 Nr: 2221-31.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5319

 Processo nº. 2221-31.2009.811.0010

Código nº. 29378

VISTOS ETC,

Diante da manifestação da parte requerida à fls. 305/305-v°, intime-se a 

parte requerente por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91312 Nr: 2021-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor e, em 

consequência, MANTENHO os alimentos devidos pelo alimentante Claucio 

Lopes Simão ao menor Saimon Lopes Simão em 30% (trinta por cento) do 

seu salário bruto.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição.Sem custas, face à concessão do benefício da Justiça 

Gratuita.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 9 de 

novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50654 Nr: 2493-20.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2493-20.2012.811.0010

Código nº. 50654

Exequente: Francisca Alves dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Francisca Alves dos Santos manejou Cumprimento de Sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos (131 e 143), sendo os pagamentos comprovados às fls. 133 e 

152.

Levantados os valores depositados a titulo de honorários (fl. 150), a parte 

autora requereu a expedição do alvará de Levantamento dos valores de 

crédito geral referentes à liquidação complementar (fl. 147/148).

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 152, na forma postulada às fls. 147/148.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 9257-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES NEVES DO NASCIMENTO, LÉIA FRANÇA 

NASCIMENTO KIENEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 9257-46.2017.811.0010

Código. 106286

VISTOS ETC,

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca do parecer 

ministerial no prazo de 05 (cinco) dias, especialmente quanto à integração 

do Município de Jaciara-MT no polo passivo da demanda.

Oficie-se a Secretaria Estadual de Saúde para que realize avaliação 

médica com a requerente visando indicar a necessidade ou não do 

fornecimento de Home Care e, em caso positivo, apresentar o plano de 

assistência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57025 Nr: 1334-71.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO JOSÉ ROTLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1334-71.2014.811.0010

Código nº. 57025

Exequente: Renato José Rotili

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Renato José Rotili manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 
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seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos, sendo os comprovados os pagamentos às fls. 88/89.

Levantados os valores depositados a título de honorários (fl. 98), a parte 

autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos valores de 

crédito geral referentes à liquidação complementar (fl. 113/115).

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 116, na forma postulada às fls. 113/114.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53021 Nr: 1578-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, IND. E 

COM, IMPORT. E EXPORT DE EQUIP LTDA, BRASIL CENTRAL MÁQUINS E 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS 

LTDA, IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, DORIS MARIA DE 

OLIVEIRA, ALISSON LUAN DE CAMPOS, ZEFERINO CAMILO DE SOUZA, 

ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA, IRUSA ROLAMENTOS LTDA, 

MONTANA RETIFICA DE MOTORES LTDA, BANCO BAMERINDUS DO 

BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRJUDICIAL, LATIN MAERICA EXPORT 

FINANCE FUND LTD, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, MARIA 

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 

S.A, ESPOLIO DE JOSÉ BENTO BATISTA, ING BANK N.V. - HOLANDA, 

ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INV. EM DIREITOS CRED. 

FINANCEIROS AGROPECUARIOS, Czarnikow Brasil Ltda, Equagril 

Equipamentos Agrícolas Ltda, BANCO BBM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANO DE GUSMÃO ALBUQUERQUE - OAB:20859, 

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, Beatriz 

Helena dos Santos - OAB:87.192-SP, Bruno Alexandre Gutierres - 

OAB:237.773-SP, CAIO GRACCO BIZATTO DE CAMPOS - 

OAB:235971-SP, CLAUDIA YU WATANABE - OAB:152.046/SP, 

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856/MT, ESTELA MARIS 

PIVETTA - OAB:6722/MT, Fábio Pascual Zuanon - OAB:172.589-SP, 

FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, FERNANDO 

DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, ILION FLEURY NETO - 

OAB:31561, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JOSÉ CARLOS 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646, JOSÉ YUNES - OAB:13.580/SP, 

JULIANA MARANTES MARCHIORI - OAB:283.201/SP, Júlio Christian 

Laure - OAB:155.277/SP, LAURA F. PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637, LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:62993 RS, 

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8.379/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:OAB-MT 7.832, LÚCIO FEIJÓ DE ARAÚJO 

LOPES - OAB:RS 50.791, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6222, MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - OAB:23.380/GO, 

MELISSA CRISTINA REIS - OAB:RS 54.330, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT, 

RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138486-A/SP, THOMAZ LUIZ 

SANT'ANA - OAB:235.250/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA MARTINS DA 

SILVA - OAB:18.088, DIOGO BORGES NAVES - OAB:28.817/GO, ENZO 

RICCI FILHO - OAB:5232-MT, Igor Glerean Melissopoulos - 

OAB:324.421/SP, Sidnei Dal Moro - OAB:8607, THOMAZ LUIZ 

SANT'ANA - OAB:235.250/SP

 Vistos etc.

Considerando a interposição do Incidente de Exceção Suspeição Código 

nº. 119305, suspendo o prosseguimento do presente feito, até posterior 

deliberação do Tribunal de Justiça acerca do disposto do art. 146, §2º, 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 13 de novembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 1677-96.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação da advogada da parte 

autora para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59465 Nr: 3060-80.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARDEVANIO OLIVEIRA DO CARMO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão exarada pelo Senhor Meirinho na ref. 31, 

bem como, requerer o que entender de direito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13851 Nr: 554-83.2004.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº. 2004/56

Código nº. 13851

Exequente: Angelina Nunes da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,
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Angelina Nunes da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

O RPV a título de crédito geral foi expedido (fl. 170).

A parte autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos 

valores (fl. 147/148).

É o necessário.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 174, na forma postulada às fls. 171/172.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 647-94.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIRA FABIANA CANABARRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Processo nº: 647-94.2014.811.0010

Código: 56212

Requerente: Naira Fabiana Canabarro Rodrigues

Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A

 VISTOS ETC,

Naira Fabiana Canabarro Rodrigues ajuizou “Ação de Cobranças do 

Seguro – DPVAT” em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro Dpvat S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A requerida informou o pagamento voluntário da obrigação (fls. 116/120).

A requerente concordou com o depósito judicial postulando pela 

expedição de alvará de levantamento (fls. 122/123).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento voluntário da 

obrigação, bem como a concordância pelo requerente, conforme evola a 

manifestação de fls. 122/123.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em Julgado, certifique-se

Após, expeça-se o competente Alvará Judicial de levantamento dos 

valores depositados nas custas, na forma postulada às fls. 122/123

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 09 de novembro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 3014-28.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA SALUSTIANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI - 

OAB:Mat-1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Impugnação foi protocolada dentro do prazo 

legal. Certifico mais e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado do embargado, via DJE para, querendo, responder a 

impugnação acostada às fls. 42/51. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 2634-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado do embargante via DJE para, no prazo de 10(dez) dias se 

manifestar nos autos requerendo o que de direito. É o que me cumpre 

certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002960-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RUGLES BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002960-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: WESLEY RUGLES BORGES DA SILVA VISTOS ETC, BV 

FINANCEIRA S/A CFI ajuíza a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de WESLEY RUGLES BORGES DA SILVA almejando a 

concessão da liminar de busca e apreensão do veículo: “ESPÉCIE: 

AUTOMOVEL, MARCA/MODELO: CHEVROLET/ASTRA HATCH 

ADVANTAGE 2.0 8V F, ANO: 2009/2009, CHASSI: 9BGTR48C09B284381, 

PLACA: NJQ3126, COR: PRATA”, objeto de contrato de alienação 

fiduciária acostado aos autos. Asseverou que o réu tornou-se 

inadimplente com as obrigações assumidas em contrato, o que ocasionou 

o vencimento total da dívida, tendo sido constituído em mora por meio de 

notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 

911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, razão pela qual é de rigor o 

deferimento da liminar de busca e apreensão almejada. Com a inicial 

vieram documentos. É o relato do necessário. Decido. A liminar de busca e 

apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os pressupostos 

legais necessários para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, 

especialmente diante da comprovação da constituição da mora do 
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requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 

911/69, alterado pela Lei n° 10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 

(cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo “ESPÉCIE: AUTOMOVEL, 

MARCA/MODELO: CHEVROLET/ASTRA HATCH ADVANTAGE 2.0 8V F, 

ANO: 2009/2009, CHASSI: 9BGTR48C09B284381, PLACA: NJQ3126, COR: 

PRATA”, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; b) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Deverá o requerido, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014. Nomeio como depositário 

fiel do bem o representante legal do autor. Lavre-se o termo de 

compromisso de depositário fiel do bem e expeça-se mandado de busca e 

apreensão. Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal 

cumprimento da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios 

inseridos no art. 212 do CPC, caso necessário. Certifique-se que as 

intimações sejam dirigidas exclusivamente em nome do advogado Sérgio 

Schulze, OAB/MT 16.807-A. Às providências. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara, 14 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERMIRO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002996-14.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ERMIRO RODRIGUES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, ERMIRO RODRIGUES DE SOUZA ajuíza a presente 

Ação Previdenciária para Concessão de Auxilio-Doença por Acidente de 

Trabalho e Conversão em Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, que o réu 

conceda o benefício auxílio-doença até o julgamento da demanda. Para 

tanto, alega estar impossibilitado para o trabalho em decorrência do seu 

estado de saúde, uma vez que foi diagnosticado com transtorno de disco 

lombar (hérnia de disco) e sequela de fartura de quadril fêmur direito (CIDS 

M511, M54, M54.1). Narra que requereu o benefício nº 6243138597 em 09 

de Agosto de 2018, contudo o pedido foi indeferido, sob a alegação de 

inexistência de incapacidade laborativa. Com a inicial vieram documentos. 

É o relato necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas judiciais. O 

pedido de justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 

98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. 2. Da tutela 

provisória de urgência. O pedido não prospera. O pedido de tutela 

urgência em caráter liminar está amparado no Novo Código de Processo 

Civil em sem art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de 

pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela 

parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício assistencial em 

favor da parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à 

concessão da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que 

é requisito imprescindível para à concessão da medida de urgência à 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por 

se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará 

em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da 

regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 
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Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido 

de urgência da tutela. Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação da autarquia requerida para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, nomeando, para 

tanto, a médica perita Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730,que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 

27 de fevereiro de 2018, às 14h00min para realização da perícia. iii) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código 

de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o 

perito que, por se tratar de pedido de majoração de benefício, o laudo 

pericial deverá contar informações acerca da necessidade de 

acompanhamento permanente de terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de 

cumpridas todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, 

cite-se a autarquia requerida para responder a presente demanda, 

fazendo-se acompanhar do mandado os laudos periciais, possibilitando, 

desta forma, a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em 

seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar. Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 14 

de novembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 5601-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CESAR DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemer Jhony Dall Agnol, DANILA DALL 

AGNOL, MARIA HELENA DOS SANTOS, ARI JOSÉ NEDEFF, DIEGO 

ALOISIO LUFT, MARCELO EDIVINO LUFT, INÊS DE FÁTIMA FAVARETTO, 

OLINDA FINATO, FIRMINO FINATO, WILMAR LUFT JUNIOR, DANIEL 

EDUARDO DOS SANTOS, ISABEL MARTINS DE SOUZA MORAES, FLAVIA 

MARIA LACERDA DE MEDEIROS, IZABEL DALL AGNOL CECHELLA, 

CARLOS FRANCISCO DALL AGNOL, AIDA MARIA DALL AGNOLL, 

SILVINO ALCIDES BORTOLINI, RENATO JOSÉ ROTLLI, ABÍLIO SCHUCH, 

VALDIR PEDRO FAVARETTO, ARLINDO LAZAROTTO, VICENTE 

PASQUALOTTO, ALFREDO JACOB, LUIZ ARQUIMIDIO LIBERALI, Romilda 

Schneider Schuch, JUDITE ARENHART LIBERALI, LUIZ CARLOS VIEIRA 

CECHELLA, RITA LUFTO, SALMA MARIA CASTRO DOS SANTOS, 

ORCELINA SEFFRIN DALL AGNOL, OLAVO LAURIANO ANTONIOLLI, 

DÂNIA ROSA DALL AGNOL ANTONIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - 

OAB:6174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO dos Advogados DRS. SIVAL PHOL MOREIRA DE CASTILHO e 

DR. SIVAL PHOL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, via DJE, da r. sentença 

de ref. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 22532 Nr: 2052-44.2009.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do 

Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR 

DIVINO DE JESUS SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas disposições do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, 

ambos do Código Penal, e artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos 

do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. Intime-se 

pessoalmente o acusado e seu defensor da presente decisão de 

pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a decisão de 

pronúncia, nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal, tornem 

conclusos para as providências do artigo 422 e seguintes do mesmo 

estatuto processual. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 98937 Nr: 1144-77.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-0

 Certifico ee dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado da reeducanda DR. ARIONALDO MADEIRA 

COSTA, via DJE, para no prazo de 10(dez) dias fornecer o endereçoatual 

da reeducanda: Ana Claudia Batista.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 
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autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 

09:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento 

do Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestor de Secretaria 

- Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002973-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MAURO BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: 

desconhecido Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O 

Endereço: RUA LUMA, 1232, SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON FERREIRA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Maria Célia de Brito Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/01/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Maria Célia de Brito 

Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMISIA SOUZA TODESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: 

MT0011683A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Maria Célia de Brito Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002980-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES FERNANDO FREIRE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB: MT23677/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Maria Célia de Brito Capato Gestor de Secretaria - Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

constante no ID n.º 16536764. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

16461507, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

16461519, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que nesta data faço a intimação da Parte Autora para 

manifestar-se ,no prazo legal, acerca do Petitório de ID 16520868 

requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001146-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMACENA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001146-56.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR DAMACENA 

MACHADO EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 77/2018-JUA

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Jeferson Lucas de Lima Evangelista, 

matrícula 32704, Analista Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário da 3ª 

Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções por motivo de 

licença compensatória, no período de 12 a 14/11/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosemar Meloto Santos , matrícula n. 4198 , 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a 

Substituta da 3ª Var a, no período de 12 a 14/11/2018, em substituição ao 

titular qu e estará ausente ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 13 de novembro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 198801

Numeração Única: 2353-83.2017.8.11.0018

Unidade de origem: Juara

Tipo de ação: Processual

Requerente: Cooperativa crédito de livre admissão de associados do vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES
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Advogado(s): -

Requerido: ROGÉRIO SOKANO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 23/01/2019 às 17:00

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 94 W - Bairro Jardim Boa Vista - CEP.: 

78575-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000627-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ TAVARES PAES BARRETO OAB - PE27447 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Ofício n.º 1114/2018. Dados do processo: Processo: 

1000627-23.2018.8.11.0018; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Intimação / Notificação, Atos 

executórios, Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO CATERPILLAR S.A. Parte Ré: REQUERIDO: AGROPECUARIA 

MANDALA LTDA - EPP Assunto: Solicita informação. Prezado (a) Senhor 

(a): Por determinação do MM. Juiz de direito, Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota, venho por meio do presente solicitar a Vossa Senhoria que 

informe, especificadamente, quais objetos e o local para que seja 

cumprida a decisão liminar de busca e apreensão, tendo em vista que a 

liminar fora deferida no ano de 2016. Informo ainda que a carta precatória 

relativa ao processo supra, foi distribuída neste juízo, sob o número 

1000627-23.2018.8.11.0018. Solicito que futuros pedidos de informações 

ou de devolução da mesma sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Vosso número: 

1002253-76.2016.8.26.0100. JUARA, 24 de outubro de 2018 

Atenciosamente, Elaine Cristina Gazetta Alves. Gestora Judiciária À: 11ª 

Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000136-16.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

PATRICIA CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA - PJe AV. RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 

35561496 MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA NÚMERO DO PROCESSO: 1000136-16.2018.8.11.0018 VALOR 

DA CAUSA: $735,855.29 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Advogado do(a) 

EXEQUENTE: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MT0009708S PARTE 

DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO: Nome: CARLOS MANOEL CARDOZO 

AZOIA Endereço: Rua Niterói, 1023 W, Centro, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 Nome: PATRICIA CARDOZO AZOIA Endereço: Rua São 

Geraldo, 1512, Jardim Paranaguá, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

Advogados do(a) EXECUTADO: ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - 

MT0003549A, DENISE ALVES DA CUNHA - MT0010110A FINALIDADE: 

Analisando o petitório retro, determino que seja expedido mandado de 

penhora, avaliação e intimação dos executados e seus respectivos 

cônjuges, do bem de propriedade dos executados, indicado como 

garantia, qual seja, “um imóvel rural FAZENDA VOVÓ MARIA, COM ÁREA 

DE 4.253 HÁ E 3.854.50M² SOB A MATRÍCULA N. 4.845 DO CRI E 

COMARCA DE JUARA/MT”, depositando-se com o mesmo ou com pessoa 

indicada pela parte, lavrando-se o respectivo termo de penhora. A teor do 

disposto no art.870, do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de conhecimentos especializa-dos, determino que a 

avaliação seja feita por simples estimativa do Oficial de Justiça. Expeça-se 

o mandado com ordem de penhora e avaliação, cabendo ao Oficial de 

Justiça estimar o valor de mercado do bem, podendo, para tanto, efetuar 

pesquisas nos cadastros, nas revistas e na internet. * BENS INDICADOS À 

PENHORA: “FAZENDA VOVÓ MARIA “ DESPACHO/DECISÃO: “CÓPIA 

ANEXA“ VALOR TOTAL DO DÉBITO, CUSTAS E EVENTUAIS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** VALOR TOTAL DO DÉBITO 

ATUALIZADO: $735,855.29 TOTAL PARA PAGAMENTO: $735,855.29 

OBSERVAÇÕES: a) a impugnação deverá limitar-se às matérias 

enumeradas no art. 475-L, do CPC; b) quando o executado alegar que o 

exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação; c) a 

impugnação, em regra, não terá efeito suspensivo, podendo o juiz 

atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o 

prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar 

ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; d) ainda que 

atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o 

prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente 

e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. JUARA, 14 de 

novembro de 2018. Assinado Digitalmente ELAINE CRISTINA GAZETTA 

ALVES Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

RAYF ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Certidão Proceder a 

intimação do autor para providenciar o depósito da quantia de R$ 270,00 

(duzentos e setenta) de acordo com a Portaria 62/2016, a título de 

complemento de diligência, haja vista a necessidade de mais de duas 

diligências, conforme discriminado na certidão e mandado acostados pela 

oficiala de justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000666-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. (EXEQUENTE)

L. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO 

SAVIO DA VEIGA CARLOTA PROCESSO n. 1000666-20.2018.8.11.0018 

Valor da causa: $8,709.49 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: GABRIEL DANTE Endereço: RUA 
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PARAGUACU PAULISTA, 1399-S, SANTA MARIA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 Nome: LUANA DANTE Endereço: RUA PARAGUACU 

PAULISTA, 1399-S, SANTA MARIA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO 

PASSIVO (EXECUTADO): Nome: DANIEL DANTE Endereço: RUA 

TANCREDO NEVES, 20-S, JARDIM PRIMAVERA, JUARA - MT - CEP: 

78575-000 FINALIDADE: EFETUAR INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A), 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em atraso, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e 

seguintes do CPC). VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: Valor R$ 

8.709,49 (Oito mil, setecentos e nove, e quarenta e nove centavos), 

referente aos meses de maio à julho de 2018, mais as prestações que se 

vencerem até a data do efetivo pagamento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á 

decretada a prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, 

ressaltando-se que o cumprimento da prisão não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas. 2. caso não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, será protestado o pronunciamento judicial 

(art. 528, §1º do CPC). Somente a comprovação de fato, que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar, justificará o inadimplemento. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. JUARA, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40674 Nr: 1125-83.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes, Rosane Vicente do 

Nascimento Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105881 Nr: 1085-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. BEZERRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61202 Nr: 3818-69.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Holanda Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 115054 Nr: 5159-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Smirderle Pasinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte para que efetue o recolhimento de despesas do Oficial de 

Justiça referete à Carta Precatória expedida à folha 14, conforme ofício 

juntados à folha 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14985 Nr: 659-02.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Proceder a intimação do executado, na pessoa de seu patrono, para que 

informe dados bancários necessários para expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60576 Nr: 3184-73.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Holanda Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT
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 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104754 Nr: 424-78.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34365 Nr: 1927-52.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aued & Silva Ltda, Silvana Margareth da Silva 

Aued, Maria Lucia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Mendes de 

Oliveira Mil Homens - OAB:15548, João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, em que a parte exequente Fazenda Pública 

estadual move em face de Aued & Silva Ltda, Silvana Margareth da Silva 

Aued e Maria Lucia da Silva.

Às fls. 73, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito em relação à CDA 20091383, 

conforme fls. 73, a extinção do processo é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pelas partes executadas. Em caso de não pagamento das custas 

devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 1528-47.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Manoel do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Trata-se de Ação de resolução contratual cumulada com restituição de 

valores pagos e indenização por danos proposta Antonio Manoel do 

Nascimento em face de Carrasco & Silva Ltda-ME.A exequente conforme 

petitório de fls.86 pugnou pela inserção dos dados fiscais dos sócios 

devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito- SPC/SERASA, 

juntamente com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação–CNH., 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA, que deverá ser efetivado no sistema 

SERASAJUD.No mais, em caso de pagamento; garantida a execução e/ou 

extinção da execução, a inscrição deverá ser cancelada 

imediatamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65902 Nr: 2970-48.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Hildebrando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312O, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Trata-se de Ação de resolução contratual cumulada com restituição de 

valores pagos e indenização por danos proposta por Ademir Hildebrando 

em face de Carrasco & Silva Ltda-ME......Diante de todo o exposto, DEFIRO 

o pedido de inclusão do nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA, que deverá ser efetivado no sistema 

SERASAJUD.No mais, em caso de pagamento; garantida a execução e/ou 

extinção da execução, a inscrição deverá ser cancelada 

imediatamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 3026-81.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos do Nascimento Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, GHYSLEN ROBSON LEHNEN - OAB:15312O, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos....DEFIRO o pedido de inclusão do nome dos executados no 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, que deverá ser efetivado no 

sistema SERASAJUD.No mais, em caso de pagamento; garantida a 

execução e/ou extinção da execução, a inscrição deverá ser cancelada 

imediatamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 716-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Loreni dos Santos Portilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Trata-se de Ação de resolução contratual cumulada com restituição de 

valores pagos e indenização por danos proposta por Silva Loreni dos 

Santos Portilho em face de Carrasco & Silva Ltda-ME.A exequente 

conforme petitório de fls.64 pugnou pela inserção dos dados fiscais dos 

sócios devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito- SPC/SERASA, 

juntamente com a suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação–CNH...DEFIRO o pedido de inclusão do nome dos executados 

no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA, que deverá ser efetivado no 

sistema SERASAJUD.No mais, em caso de pagamento; garantida a 

execução e/ou extinção da execução, a inscrição deverá ser cancelada 

imediatamente.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93243 Nr: 3299-55.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRF, MRF, MRF, GMF, GMF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: MT/7.824-B

 Intimar o patrono da parte autora para que efetue o recolhimento de 

diligência do (a) Oficial (a) de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41168 Nr: 1607-31.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Tocantins - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Miranda Carneiro - 

OAB:4588/TO

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em que a parte requerente alegou 

que a sentença embargada foi omissa e contraditória ao condená-lo em 

custas processuais e honorários advocatícios alegando estar sob o pálio 

da Assistência Judiciária Gratuita tácita.

Manifestação do embargado (fls. 263/266).

É o relatório. Decido.

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

 Da análise dos embargos de declaração reconheço a contradição 

apontada na sentença de fls. 241/244, eis que com o recebimento tácito 

da inicial, houve o deferimento tácito do benefício, conforme precedentes 

do ETJMT(AP.36663/2018).

 Assim , onde se lê:

 “Condeno o requerente nas custas processuais e honorários 

advocatícios que o arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art.85, 

§2º do CPC).

Leia-se:

“Condeno a requerente nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbítrio em 10% do valor atualizado da causa (art. 85,§2° do Código de 

Processo Civil), que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, 

conforme dicção do art. 98, §3° do Código de Processo Civil.”

 Permanecem intactos os demais termos da decisão.

Ante o teor da petição de fls. 247/250, proceda-se com a baixa do 

respectivo patrono junto ao Sistema informatizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14985 Nr: 659-02.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de penhora on line requerida pelo Estado de Mato 

Grosso nos autos da execução fiscal promovida contra Gercilio Alves de 

Oliveira.

O executado devidamente citado, não se manifestou até o presente 

momento.

O exeqüente, por sua vez, requereu a penhora on-line, para penhora de 

valores.

Envolvendo o processo de execução interesse público e constada a 

frustração na localização de bens do devedor, a penhora on line é 

necessária para a satisfação do crédito público, conforme dispõe o artigo 

854 do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.

A penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exeqüendo, é medida 

eficaz que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.

Posto isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 73 até o limite do 

crédito – R$ 155.108,87 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e oito reais e 

oitenta e sete centavos) depositado em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do executado Gercilio Alves de Oliveira, CPF: 

107.320.201-15.

Outrossim, uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e 

dê-se vista a parte executada para que, no prazo legal e querendo, 

ofereça embargos.

As providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14985 Nr: 659-02.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilio Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, com supedâneo no artigo 485, § 1º 

do Código de Processo Civil.

Às providências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57278 Nr: 3517-59.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Graebin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59653 Nr: 2191-30.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 
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que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Não havendo manifestação da Autarquia, certifique-se e intime-se a parte 

autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56859 Nr: 3075-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iraci Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38059 Nr: 2094-35.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lafaiete da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34525 Nr: 2099-91.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35902 Nr: 67-79.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcirio Luiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, manifestou às fls. 94-v, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29945 Nr: 2497-72.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Souza de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Não havendo manifestação da Autarquia, certifique-se e intime-se a parte 

autora para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco).

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44008 Nr: 1118-57.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por JAIR BATISTA DE 

SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 101, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 70.222,03 

(setenta mil e duzentos e vinte e dois reais e três centavos).

 A Autarquia intimada concordou com o valor apresentado (f. 111).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 
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termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 318-10.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo Cavalcante dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por EVERALDO 

CAVALCANTE DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos.

Ás f. 124 constam os respectivos alvarás expedidos com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41130 Nr: 1569-19.2011.811.0018

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro Rodrigues, Luzinete Clemente Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Considerando que o apelado, intimado, não apresentou suas 

contrarrazões recursais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56936 Nr: 3160-79.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarez Trindade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

I. DEFIRO o pedido de fls. 40/41 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado para penhora e avaliação do imóvel indicado, devendo a parte 

exequente arcar com o pagamento de diligência necessárias.

II. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

III. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

IV. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

V. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VI. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos 

conclusos.

VII. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55463 Nr: 1672-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Vina Ricardo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40347 Nr: 799-26.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique Macedo 

Bazotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Braga Ribeiro - 

OAB:OAB/SP 298.488, Lourdes Helena Moreira de Carvalho - 

OAB:OAB/RJ 9.380, Priscila da Silva Barbosa - OAB:267.253 SP

 RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 1945-68.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brazelino Faria de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta BRAZELINO FARIA DE 

LARA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 121, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 26.282,56.

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 132, perfazendo um montante de R$ 

17.758,83.

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela Autarquia e pugna por sua homologação (f. 

136).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

INDEFIRO o pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da 

parte exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 1548-82.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Claudino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 48-68.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia nova penhora online nas contas bancárias da 

parte executada (f. 105).

Entendo que, caso a penhora on line seja negativa, deve o credor indicar 

bens passíveis de penhora, posto que “O juízo não está obrigado a ficar 

diligenciando indefinidamente junto a instituições financeiras, em busca de 

recursos sob depósito que possam ser utilizados para garantia 

processual do débito. II- Sem uma indicação concreta do exequente no 

sentido da existência de algum recurso novo sob depósito, a reiteração 

não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 2009.02.01.013762-1 – Relª Lana 

Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 298).

Ora, o simples decurso do tempo desacompanhado de qualquer diligência 

implementada pelo credor visando localizar bens passíveis de penhora 

não tem o condão de, por si só, habilitar a reiteração de penhora on line 

pelo sistema BacenJud, conforme iterativo entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BACENJUD – 

REITERAÇÃO DO PEDIDO – REQUISITO – 1- A demonstração de que o 

executado teve sua situação econômica alterada é requisito essencial 

para o deferimento do pedido de reiteração do bloqueio de valores, via 

BACENJUD. Precedentes deste Colegiado e do STJ. 2- Agravo legal 

desprovido. (TRF 4ª R. – AG-AI 0002845-36.2012.404.0000/PR – 2ª T. – 

Rel. Des. Fed. Otávio Roberto Pamplona – DJe 16.05.2012 – p. 170)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – 

DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA DE JUSTA CAUSA – Frustrada a 

tentativa de penhora de dinheiro por meio de consulta ao sistema 

BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da pesquisa, à medida que 

não compete ao Poder Judiciário o encargo de investigador permanente da 

existência de bens de executado para a satisfação do interesse da 

exeqüente. (TJMG – AI 1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – Rel. Dárcio 

Lopardi Mendes – DJe 11.04.2012)”

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de fls. 105/106.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, indicando bens a penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65089 Nr: 2336-52.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Meira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por ZULMIRA MEIRA 

MARTINS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 122, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 50.082,25 

(cinquenta mil e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

 A Autarquia intimada, concordou com o valor apresentado (f. 126).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.
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Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 2033-14.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Carvalho, DJCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante das informações trazidas pela parte autora de que o requerido não 

implantou o beneficio de prestação continuada, concedida em recurso pelo 

E. TRF1 (f.136/145), DETERMINO:

Oficie-se imediatamente o setor responsável pela implantação de 

benefícios do INSS tanto em Sinop, quanto a de Cuiabá-MT para que 

implante o benefício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

ato atentatório a dignidade da justiça.

Transcorrido o prazo, sem que tenha ocorrida a referida implantação, 

certifique-se e volte-me concluso para proceder a penhora, via bacenjud, 

da soma dos valores devidos desde o prazo determinado no acórdão, 

cominado com multa de 20% (vinte por cento) sob os valores devidos e 

não pagos pela Autarquia.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2545-89.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anatalia Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56268 Nr: 2500-85.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Quirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por JOSEFA QUIRINO 

DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 164, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 88.198,94 

(oitenta e oito mil e cento e noventa e oito reais e noventa e quatro 

centavos).

 A Autarquia intimada, concordou com o valor apresentado (f. 168).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61139 Nr: 3757-14.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenei Luiz Tomadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por VALDENEI LUIZ 

TOMADON, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 54/58, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 25.177,14 (vinte 

e cinco mil e cento e setenta e sete reais e quatorze centavos).

 A Autarquia intimada concordou com o valor apresentado (f. 60-v).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.
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Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55735 Nr: 1954-30.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Gomes Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 3259-15.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Trindade Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39062 Nr: 3083-41.2010.811.0018

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Jonathan Cesar 

Medina Rossati, João Aparecido Cardoso, Espolio de Nidia Filomena 

Medina Rossati - rep. Aldenir Rossati Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Mara 

Graciela Costa - OAB:8984-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:14341-E

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55414 Nr: 1621-78.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 2518-09.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Mariano da Costa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 
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sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30980 Nr: 132-11.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Para dar cumprimento ao acordão do TRF1, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.12.2018, às 15h00min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Realizada a oralidade, devolva-se os autos ao E. TRF1ª, conforme 

acórdão de fls. 85.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58130 Nr: 608-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 105.

Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos da 

Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43949 Nr: 1059-69.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de sentença” proposta, por MARIA DALVA 

PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende serem devidos pelo 

INSS até a data de implantação de benefício, momento em que às fl. 125, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 93.803,10 

(noventa e três mil e oitocentos e três reais e dez centavos).

 A Autarquia intimada concordou com o valor apresentado (f. 128).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a Autarquia concordado com os valores apresentados, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 887-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 1228-56.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Moretto Cavichioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 
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gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta. Com a satisfação, venham-me conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10662 Nr: 81-88.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Bevilácqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-Departamento de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A/MT, Mário Marcio de Lara Soriano - OAB:3.946-MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc;

I - Revogo a decisão de f. 504, pois decorrente de erro material, tendo em 

vista que já superada a fase de cumprimento de sentença, consoante 

sentença de f. 477/478.

II - INDEFIRO todos os pedidos em nome de José dos Santos Neto, que 

pretende a expedição de RPV em seu próprio nome, posto que não é parte 

material no feito! Intime-se pessoalmente a parte requerente.

III - Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de f. 477/478. Após, 

caso transitada em julgado, DETERMINO seja dado o efetivo cumprimento 

aos comandos da sentença.

IV - Defiro a tramitação prioritária, tendo em vista que a parte WALTER 

BEVILÁCQUA é beneficiário do estatuto do idoso.

V - Determino que as intimações da parte requerida sejam feitas 

diretamente ao DETRAN, que possui personalidade jurídica, e não ao 

Estado de Mato Grosso.

CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41545 Nr: 1985-84.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Viana de Almeida, Misael Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Azevedo - 

OAB:9.982/B, JOÃO PAULO MOREIRA - OAB:55.708, Mario Henrique 

Rodrigues Bassi - OAB:29666, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:09791859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7008 Nr: 715-40.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel João de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur, na data de 07/2018 em R$ 

2.569,55 (dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos).Preclusa a presente decisão, requisite-se a expedição de 

precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a ser requisitado e a data da 

última atualização, cabendo ao setor competente daquele sodalício a 

apuração do montante final, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do 

sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27156 Nr: 5133-45.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Momesso Pires- ME, Edevaldo 

Momesso Pires, Larissa Ribeiro Galvão Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de fls. 74/75.Intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57175 Nr: 3413-67.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins de Souza, Ademilson Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Eduardo Cavalheiro Junior, Weverton Salésio da Silva de Luca, Gedião 

Izaias de Lima, Fábio Alex Sander de Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em parte o pedido de f. 108/109 e para tanto, determino a pesquisa 

de endereço do requerido SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao autor para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35908 Nr: 73-86.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Terezio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 119412 Nr: 6903-87.2018.811.0018
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 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PW SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, Antonio Altemir 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “SHOW PEDRO PAULO E ALEX” e JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Porém, 

ressalto que a expedição do referido alvará está CONDICIONADA a 

apresentação da documentação pugnada pelo Ministério Público, qual seja: 

declaração de espaço destinado ao Conselho Tutelar, Inspetor de 

Menores e Polícias Civil e Militar.Esta concessão não isenta o requerente 

de responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive por 

perturbação à ordem e sossego alheio.A ausência de observação das 

condições acima elencadas implicará em revogação do alvará, bem como 

aplicação das medidas administrativas e judiciais cabíveis aos 

responsáveis.I. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores 

e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do 

cumprimento da Portaria n. 002/2018 da Infância e Juventude e das 

especificações contidas nesta decisão.II. PROCEDA-SE a entrega ao 

organizador do evento, encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, 

para aplicação do que couber.III. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

requerente. Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 1003-75.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Calmon Requena, Vanessa Grasiela de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de fls. 137.Intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23879 Nr: 1888-26.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 .FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pleito de fls. 117.Intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando bens a penhora, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 2180 Nr: 175-02.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fls. 123.

Proceda-se a pesquisa junto ao Sistema RENAJUD, de veículos em nome 

do executado.

Com a juntada do extrato, vista a parte exequente para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000162-14.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ROGERIO HEITMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIANI DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-26.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTENILA REOLON (EXECUTADO)

 

INTIME-SE o exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis de penhora, 

consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-56.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOLOGNESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONCALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010162-56.2015.8.11.0018 EXEQUENTE: N. BOLOGNESI - ME 

EXECUTADO: CLEITON GONCALVES DE LIMA D E C I S Ã O I N T E R L O C 

U T Ó R I A Conforme se depreende dos autos, foi realizada tentativa de 

penhora on line em que não se encontrou saldo na conta da parte 

executada. Após, a parte exequente requer novamente penhora on line. 

Entendo que, caso a penhora on line seja negativa, deve o credor indicar 

bens passíveis de penhora, posto que “O juízo não está obrigado a ficar 

diligenciando indefinidamente junto a instituições financeiras, em busca de 

recursos sob depósito que possam ser utilizados para garantia 

processual do débito. II- Sem uma indicação concreta do exequente no 

sentido da existência de algum recurso novo sob depósito, a reiteração 

não se justifica”. (TRF 2ª R. – AI 2009.02.01.013762-1 – Relª Lana 

Regueira – DJe 28.10.2011 – p. 298). Ora, o simples decurso do tempo 

desacompanhado de qualquer diligência implementada pelo credor visando 

localizar bens passíveis de penhora não tem o condão de, por si só, 

habilitar a reiteração de penhora on line pelo sistema BacenJud, conforme 

iterativo entendimento jurisprudencial: “AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – REQUISITO – 1- 

A demonstração de que o executado teve sua situação econômica 
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alterada é requisito essencial para o deferimento do pedido de reiteração 

do bloqueio de valores, via BACENJUD. Precedentes deste Colegiado e do 

STJ. 2- Agravo legal desprovido. (TRF 4ª R. – AG-AI 

0002845-36.2012.404.0000/PR – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Otávio Roberto 

Pamplona – DJe 16.05.2012 – p. 170)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA 

DE JUSTA CAUSA – Frustrada a tentativa de penhora de dinheiro por meio 

de consulta ao sistema BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da 

pesquisa, à medida que não compete ao Poder Judiciário o encargo de 

investigador permanente da existência de bens de executado para a 

satisfação do interesse da exeqüente.  (TJMG – AI 

1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – Rel. Dárcio Lopardi Mendes – DJe 

11.04.2012)” É que não se pode perpetuar de forma indefinida o processo, 

com a realização de várias pesquisas quando a primeira já foi negativa, e 

o credor não junta qualquer indício de que haja saldo nas contas do 

executado, ou ele possua bens penhoráveis. Caso negativa a tentativa de 

penhora on line, deve o executado indicar bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento. FORTE EM TAIS FUDAMENTOS indefiro o pleito de 

ID: 15064182 Intime-se a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

informar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO AIOLFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA DE OLIVEIRA HOTEL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR INDUSTRIA E COMERCIO DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (CINCO) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

REGISSON JOSE DE CASTRO - OAB:6214

 Promovo a intimação do Advogado do Réu Lindomar Cardoso da Silva, 

para que informe o endereço da testemunha JONAS ARTUR PALIOSA, 

tendo em vista a certidão do oficial de justiça ref152.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001599-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO SANT ANA OAB - SP58606 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO RITTER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 05. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001574-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001574-56.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: NADER 

THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Trata-se de execução de honorários proposta por Nader Thomé Neto em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento de 

créditos advindos de sua nomeação como advogado dativo em ações em 

trâmite neste Foro. De início, com relação ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores ao deferimento da medida. Segundo o disposto no artigo 98 

do CPC, a concessão das benesses previstas nesse dispositivo de lei 

pressupõe a ausência de condições econômicas e financeiras do 

pretenso beneficiário para suportar o pagamento das custas do processo 

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

sua família. Na hipótese dos autos, a condição econômica do requerente 

diverge da alegada hipossuficiência econômica para demandar 

judicialmente, uma vez que é advogado que possui inúmeras ações em 

trâmite nesta Comarca, a grande maioria advinda de causas próprias, 

demonstrando aferir renda suficiente a fazer frente ao pagamento das 

custas processuais iniciais. Não é demais lembrar, que as custas 

constituem a justa remuneração dos serventuários pelos serviços 

prestados, e seria injusto importar-lhes o trabalho gratuito em prol 

daqueles que, embora com dificuldades, estão em condições de arcar com 

o ônus do processo. Enfim, entendo que a parte autora não se encaixa na 

classe dos necessitados deste País e, sendo as custas judiciárias 

devidas pela prestação de um serviço específico e divisível, escancara-se 

sua natureza tributária (taxa, nos moldes preconizados no artigo 77 do 

CTN), não podendo o Juízo aviar-se na condição de legislador e conceder 

gratuidade fora das hipóteses de isenção fiscal legalmente previstas. 

Destaque-se que ao contrário de outros entes federativos, não existe no 

Estado de Mato Grosso disposição legal que viabilize o pagamento das 

custas processuais ao final, tampouco que preveja isenção do 

recolhimento de custas a quem tenha servido como defensor dativo em 

processos judiciais; sendo forço ressaltar que o art. 456 da CNGCGJ/MT 

estabelece que as custas devem ser recolhidas no ato da distribuição, 

salvo se a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

como inclusive já decidiu este Sodalício Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO 

NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE 

DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE QUANTO AO DIREITO DE 

RECORRER À INSTÂNCIA SUPERIOR - PARTE SUCUMBENTE – CABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO 

IMPROVIDO Se as circunstâncias do Autor não evidenciam a falta de 
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condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. O pagamento das 

custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação 

estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo 

item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e 

comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas 

imediatamente. Sendo a parte sucumbente, cabível sua condenação no 

pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 162674/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que o defensor dativo exerce um múnus 

público, atuando no espaço da omissão do Estado, que por indizíveis 

razões não cuidou de aparelhar a Defensoria Pública em todo território 

estadual para o exercício integral do seu mister constitucional de 

proporcionar assistência judiciária irrestrita e gratuita aos necessitados. 

Desse modo, ainda que não se afigure justo exigir o adiantamento das 

custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios 

advindos da atuação dativa, os quais, diga-se de passagem, deveriam ter 

sido pagos administrativamente, inexiste no ordenamento jurídico vigente 

qualquer ato normativo que possibilite ao magistrado conceder à 

demandante isenção do recolhimento de tais tributos. Vale ressaltar que 

tal matéria é objeto do Projeto de Lei nº 8954/17, que tem como objetivo 

desobrigar o advogado de recolher custas processuais em ações de 

cobrança de honorários advocatícios, tornando indiscutível a necessidade 

de regulamentação da referida isenção legal. Sendo assim, com espeque 

no que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da 

CNGC/MT, CONCEDO ao credor a possibilidade de recolhimento das 

custas processuais devidas, em seis prestações contínuas e sucessivas, 

sendo a primeira em até 15 dias da intimação deste decisum, e as demais 

nos meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da 

CNGC) devendo a Secretaria Judiciária certificar, de imediato, qualquer 

desobediência ou descumprimento dessa ordem, bem como fazer os 

autos conclusos para extinção. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Tratando-se de ação 

de execução por quantia certa com base em título judicial contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 910 do CPC/2015, CITE-SE a 

Fazenda Pública para opor embargos em 30 (trinta) dias. Caso não sejam 

oferecidos os embargos, considerando o Provimento n. 11/2017-CM, que 

dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno 

Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em 

especial o art. 3º do, que prevê que caberá a liquidação do cálculo ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

determino a remessa das cópias necessárias dos documentos constantes 

da presente execução ao Departamento responsável para que proceda a 

liquidação do valor. Aportado aos autos o respectivo cálculo, INTIMEM-SE 

as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo comum de 

05 (cinco) dias. Se concordes, desde já, HOMOLOGO-O e determino a 

expedição Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 910, 

§1º, do CPC observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal 

e os comandos insertos no Provimento nº 11/2017-CM. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001650-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO RODRIGUES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DA CARTA 

PRECATÓRIA, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO CENTRO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001663-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON DE CAMPOS JUNIOR (REQUERIDO)

MARILZA DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

HILTON CAMPOS (REQUERIDO)

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001663-79.2018.8.11.0025. REQUERENTE: 

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. REQUERIDO: H. CAMPOS 

JUNIOR & CIA LTDA, HILTON DE CAMPOS JUNIOR, FABIANA COSTA 

CAMPOS, HILTON CAMPOS, MARILZA DA COSTA CAMPOS V I S T O S, 

Prefacialmente, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das 

custas processual devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução 

da missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: (i) Citação de Hilton 

Campos Júnior, Fabiana Costa Campos, Hilton Campos, Marilza Costa 

Campos e H. Campos Junior & Cia Ltda, por todo conteúdo da contrafé e 

para, no prazo de 3 dias, contados da citação, pagar a importância de R$ 

291.747,30; (ii) Não havendo pagamento no referido prazo, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça efetuar a penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem à satisfação da obrigação, lavrando-se auto, devendo em seguida 

efetuar a intimação dos executados de todo teor da penhora efetivada e 

demais atos de praxe. CUMPRA-SE servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Cumprido o ato deprecado, devolva-se ao 

juízo de origem com as nossas homenagens. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001693-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE YES ARNAUD (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001693-17.2018.8.11.0025. REQUERENTE: JOAO 

GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA REQUERIDO: JEAN PIERRE YES ARNAUD 

V I S T O S, Prefacialmente, intime-se o inventariante para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob 

pena de devolução da missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: (i) Efetuar 

a avaliação de 1 (um) lote urbano, n. 26, Quadra 2, Eixo Comercial, situado 

no Núcleo Pioneiro Projeto Juína, no município de Juína, inscrito na 

matrícula n. 18.706, Livro 2BH, do CRI/Juína. CUMPRA-SE servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Cumprido o ato 

deprecado, devolva-se ao juízo de origem com as nossas homenagens. 

Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98806 Nr: 215-30.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA 

A SER CUMPRIDA NO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 2194-66.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEJU MADEIRAS LTDA., NILVO NOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON JOSÉ SCHWERZ - 

OAB:12.254 SC

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SETOR INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001410-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANTIAGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GATTO (RÉU)

LAERCIO STABILLE (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001410-28.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

ADALBERTO SANTIAGO DE SOUZA RÉU: LUIZ CARLOS GATTO, 

LAERCIO STABILLE VISTOS, Cuida-se de ação possessória, na qual 

postula o demandante, dentre outras providências, pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, declarando não ter condições 

de arcar com as custas processuais. Facultado ao autor coligir aos autos 

documentos que corroborassem a sua alegada condição de 

hipossuficiência econômica que justificasse a concessão da benesse 

legal de litigar sem antecipar as custas processuais, manteve-se inerte 

(ID. 13337890). É breve o relato. Decido. De proemio, saliento que não me 

convenço de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 

1.060/50 e reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, 

signifique que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, 

automaticamente terá direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre 

isso. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no século XX, 

quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa 

proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe e os encargos 

pessoais ou de família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido 

pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, 

da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 

4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei 

n. 1060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos, porém usufruído por pessoas que evidentemente têm 

condições para arcar com o custo do processo judicial, sem que com isso 

incorram em qualquer sanção. Magistrados atropelados pelo volume de 

trabalho raramente se dão conta da situação, que contribui para o 

excesso de litigiosidade, uma vez que simplesmente todos podem litigar 

sem ter custo algum. Ora, a interpretação dada pela jurisprudência 

majoritária, no sentido de que basta a afirmação da parte, consentânea 

com o que dispõe o art. 4º da lei mencionada, serve de início de prova, 

contudo, como já asseverado, se houver outros indícios do contrário ou 

até mesmo provas, deve o benefício ser indeferido. Dito isso, na hipótese 

versanda, não é nada verossímil a alegação de hipossuficiência, afinal o 

autor sequer trouxe declaração que ateste seu estado de ‘pobreza’, além 

disso, se diz comerciante, o que, evidencia que aufere ganhos bem 

superior ao valor médio de renda mensal da família brasileira. Ademais, 

busca com a presente lide tutela inibitória para ter preservada a sua posse 

sobre uma área rural de 500 hectares e atribuiu a causa o valor de R$ 

200.000,00, o que permite crer não ser o autor economicamente incapaz 

de suportar os custos do processo. Desse modo, não havendo 

hipossuficiência financeira minimamente demonstrada, REJEITO o pedido 

de gratuidade judiciária, assinalando que o tão-só fato do autor se dizer 

pobre não faz presumir-se de modo absoluto, a sua impossibilidade de 

pagar custas processuais, verbis: “(...) II - O benefício da assistência 

judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua 

obtenção que a pessoa física (ou entidade filantrópica ou de assistência 

social), afirme não possuir condição de arcar com as despesas do 

processo, havendo presunção legal juris tantum (relativa) de 

miserabilidade em favor do postulante; III - É certo que a parte ex adversa, 

contudo, pode demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade, ou 

mesmo o Magistrado ou Tribunal indeferir o benefício, caso encontrem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 572 de 998



elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente(...)” (REsp 

1185599/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma). Frise-se 

que é passada a hora de todo o organismo social compreender que o 

serviço judiciário não se autossustenta sozinho, não gera dividendos, não 

produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, 

exige, reclama contrapartida social e isso precisa ser entendido e 

incorporado por todos os que militam e que precisam de sua prestação, 

porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo 

encarada como uma banalidade, que é acessível mediante nenhum 

sacrifício. Dessarte, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, e 

determino a intimação do autor para que promova ao recolhimento das 

custas processuais, sobre o valor da causa, no prazo de 15 dias, pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Pagas as custas, voltem 

os autos conclusos para deliberações. Não recolhidas, certifique-se e 

retornem para extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO OAB - MT0006842A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

João Henrique de Paula Alves Ferreira (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora, acerca do Termo de Confissão e Parcelamento ID. 15505190, 

para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender 

por direito. JUÍNA, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001015-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. T. (RÉU)

J. G. T. D. S. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA 

DA DILIGÊNCIA NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA ID. 16019601. JUÍNA, 

14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDERCIO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR AMATE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, APRESENTE EMBARGOS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001403-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. J. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE ACERCA 

DA DILIGÊNCIA NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA ID. 16521090. JUÍNA, 

14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000055-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOUZA SERAFINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SERAFINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA MANIFESTAÇÃO ID.16533562, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. JUÍNA, 8 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106927 Nr: 1051-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOER E MARIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BOER E MARIM LTDA, CNPJ: 

10853129000449. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, ficando INTIMADO(S), bem como seu(s) cônjuge(s), 

se casado(s) for(forem), de que foi(foram) ARRESTADO(S) o(s) 

bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir.

ADVERTÊNCIAS: 1. O(s) executado(s) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do término do prazo deste edital, deverá pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena do arresto 

converter-se automaticamente em penhora. 2. Aperfeiçoada a penhora, o 

executado terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 02 de maio de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 222-61.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXCINALDO GOMES PEREIRA,VULGO 

"TIZIL"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto e, de ofício, excepcionalmente, DETERMINO que o 

recuperando ALEXCINALDO GOMES PEREIRA seja colocado 

imediatamente em PRISÃO DOMILICIAR até ulterior deliberação deste 

Juízo.Para tanto, APLICO as mesmas condições do regime semiaberto ao 

recuperando, e ADMOESTO-O acerca dos deveres constantes da Portaria 

n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas na 

Portaria, alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 

INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123985 Nr: 3838-34.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO THIAGO SOUZA MONÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 114 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Certifico que, o advogado Dr. Rafael Jeronimo Santos fez carga destes 

autos em 10/10/2018, e, devidamente intimado nos moldes do artigo 431 da 

CNGC, não efetuou a devolução dos autos até a presente data. Era o que 

havia a certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48438 Nr: 2759-64.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos (Ofício n. 11/2018/GAB-2VARA), 

oriundo da 2ª Vara desta Comarca, dando conta de que nos dias 06 a 10 

de agosto do corrente ano é imprescindível a presença do Parquet às 

audiências, a fim de não conflitar com os aludidos horários. REDESIGNO a 

audiência para o dia 14/02/2019, às 16h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA MARTINS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000861-18.2017.8.11.0025 REQUERENTE: ROSANGELA DE FATIMA 

MARTINS - EPP REQUERIDO: RONILDO JOSE FERREIRA - ME VISTOS. 

Considerando que a citação por correio restou frustrada, nos termos do 

artigo 18, I, da Lei n. 9.099/95 e de acordo com a exegese derivada do 

ENUNCIADO 33 do FONAJE, segundo o qual "É dispensável a expedição 

de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos 

nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone 

ou qualquer outro meio idôneo de comunicação", oficie-se ao Juízo 

deprecado, via malote digital, correspondência eletrônica, ou outro meio de 

comunicação expedito e idoneo, com os elementos e documentos 

necessários requestando a execução da ordem de citação e intimação do 

requerido da data da audiência de conciliação a ser designada pela 

Serventia do Juízo. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDO COMINETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISANA MARIA MACEDO (REQUERIDO)

NELSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010144-77.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ROMALDO COMINETTI 
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REQUERIDO: ISANA MARIA MACEDO, NELSON DOS SANTOS VISTOS. 

Conforme se infere dos autos, a carta precatória expedida para citação do 

requerido Nelson dos Santos não retornou a este Juízo até a data de hoje, 

bem como inexistem informações sobre o seu cumprimento, estando o 

feito paralisado aguardando o cumprimento da missiva. Nesses moldes, 

determino que a Secretaria promova a cobrança da devolução da carta 

precatória, expedindo ofício ao Juízo Deprecado solicitando sua devolução 

devidamente cumprida, nos termos do artigo 988, §2º da CNGC. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 13 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000046-84.2018.8.11.0025 REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Colacionado aos 

autos cópia do contrato alegadamente nao realizado pela autora (IDs. 

12775239 e 12775244), em homenagem ao direito constitucional ao 

contraditório, como corolário material da ideia de devido processo legal, e 

porque os atos processuais sob o rito especial trazido na Lei n. 9.099/95 

devem se realizar, preferencialmente, de forma concentrada e oral, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/11/2018, às 

15h., facultando à autora manifestar-se sobre a prova documental juntada 

após a defesa, bem como oportunizando às partes a produção de prova 

testemunhal, desde que apresentem as testemunhas ao ato judicial. 

Declaro preclusa a oportunidade para produção de novas provas. 

Intimem-se. Às providências. Juína-MT, 13 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO WESTPHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEMARE LEITNER (REQUERIDO)

PRISCILA LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

VINICIUS LEITNER DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO JOSÉ PEREIRA (TESTEMUNHA)

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

PAULO HORODENSKI (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº: 8010387-89.2014.8.11.0025 

Requerente: Jucelino Westphal Requeridos: Anemare Leitner e Outros V I 

S T O S, Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de cobrança por serviços prestados e alegadamente 

impagos, porque, segundo narra a peças vestibular, teriam as partes 

firmado contrato verbal de prestação de serviços com máquina agrícola 

(trator esteira) os quais foram executados na área de pastagem da 

Fazenda Alvorada, de propriedade dos demandados. De acordo com o 

autor, pactuou-se o preço de R$ 130,00/hora da esteira, sendo contratado 

um total de 85 horas, que foram executadas no prazo de 15 dias, 

somando um débito de R$ 11.050,00, que, atualizados unilateralmente pelo 

autor, somariam ao tempo do ajuizamento da ação o valor de R$ 

14.125,86. Negada a existência do pacto pelos demandados, foi 

designada audiência de instrução probatória, na qual colheram-se 

depoimentos de duas testemunhas e encerrou-se a dilação probatória, 

estando o feito, desde então, pendente de decisão. Ante ao longo tempo 

de tramitação e porque inexistem questões preliminares a serem 

analisadas, passa-se de imediato ao juízo das questões de mérito, que, em 

verdade, se resumem à verificação da existência ou não do contrato 

verbal afirmado pelo autor, já que a defesa suscitada pelos réus é de 

negativa total quanto a existência do pacto, bastando, assim, aquilatar 

quais dos litigantes se desincumbiu melhor do ônus de demonstrar a 

veracidade de suas alegações. Na esteira da lição jurisprudencial “direitos 

se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, 

estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de 

prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da 

prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. 

Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da 

impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da 

impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte 

ex adversa”, e, portanto, a regra geral do sistema probatório brasileiro é a 

de que cabe à parte que alegar a existência de algum fato ensejador, 

impeditivo, modificativo ou extintivo de um direito o ônus de demonstrar a 

sua existência, o que, no caso em tela significa dizer que era do 

demandante demonstrar a existência do fato por ele alegado que ensejaria 

o direito ao crédito cobrado. Fixada essa premissa básica, o compulsar 

dos autos não permite de modo algum afirmar com segurança a existência 

do tal contrato verbal, muito menos que tenha o demandante realizado 

serviços e por quantas horas, já que a única prova trazida ao feito, de 

natureza testemunhal, somente soube informar que numa certa data o 

trator do autor estava na Fazenda dos réus, e nada mais, porque a 

testemunha disse ter ido no local no período noturno, buscar o seu trator 

que havia estragado e avistado a máquina do demandante, não sabendo 

mais nada sobre os fatos (se ela estava trabalhando, por quantas horas, 

em que serviço). Sendo assim, não provada a prestação dos serviços 

nem mesmo a sua contratação, a improcedência do pedido é medida que 

se impõe, já que havendo negativa do fato constitutivo do direito alegado 

pelo autor, era dele o ônus de provar a sua existência, encargo do qual 

não se desincumbiu a contento. Portanto, não comprovada a relação 

jurídica afirmada na exordial, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença publicada e partes intimadas no próprio sistema 

eletrônico de acompanhamento processual. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-84.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOBRAIL ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO(A))

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010301-84.2015.8.11.0025 Requerente: Jobrail AndrÁ da Silva 

Requerido: Câmara Municipal de Castanheira VISTOS. Cuida-se de ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por ex-servidor público 

municipal com a finalidade de ver a Câmara Municipal de Castanheira/MT 

compelida a apresentar certidão de tempo de contribuição previdenciária, 

para fins de averbação do período de labor como contagem de tempo de 

serviço público. Angularizada a relação processual, suscitou o ente 

demandado, em sede preliminar, a existência de litisconsórcio passivo 

necessário entre o legislativo municipal e a Administração Pública local, 

porque o regime jurídico previdenciário seria próprio e administrado por 

fundo de previdência, criado por Lei e gerido pela própria municipalidade, 

não cabendo aos órgãos da Administração qualquer ingerência ou 

responsabilização quanto à gestão do aludido RPPS. Diretamente ao ponto, 

a questão sequer se trata de litisconsórcio passivo e sim de evidente 
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ilegitimidade do ente público despersonalizado para responder por matéria 

que não está afeta ao seu âmbito de atuação, na medida em que, como 

disciplina a Lei n. 482/2005, que instituiu o regime próprio de previdência 

social do município de Castanheira/MT, a gerencia do fundo contábil 

previdenciário, que abrange os dois âmbitos de Poder do Município 

correlato, está entregue à Secretaria Municipal de Administração, órgão do 

Poder Executivo municipal. De acordo com a aludida lei: Art. 2º – O Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de 

Castanheira/MT, será reorganizado na forma de fundo contábil nos termos 

do art. 71 da Lei Federal n.º 4.320/64, vinculado à estrutura administrativa 

da Secretaria Municipal de Administração. Parágrafo único – O Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores de Castanheira/MT, será 

denominado pela sigla “CASTPREV”, e se destina a assegurar aos seus 

segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, 

prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que 

interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência. 

Desse modo, se existe regime previdenciário próprio no Município e se a 

pretensão se volta exatamente quanto a supostas omissões no controle, 

arrecadação e materialização das contribuições previdenciárias devidas 

pelo vínculo empregatício mantido entre o autor e a municipalidade, 

evidente está que o ente a ser demandado não era a Câmara de 

Vereadores, porque não se está a discutir nos autos a existência do 

alegado vínculo laboral, e sim os efeitos dessa relação funcional para fins 

previdenciários, o que escancara a impossibilidade do ente demandado 

responder pela pretensão buscada em juízo. Abordando o tema, o Tribunal 

de Contas do Estado de MT salientou: "(...) Em nosso ordenamento jurídico, 

quis o Constituinte remeter a cada Ente Político a feitura de lei que 

definisse a natureza desse fundo previdenciário: CRFB, art. 249. Com o 

objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de 

aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus 

dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos 

integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, 

direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a 

natureza e administração desses fundos. Em decorrência dessa norma, 

os entes federativos instituíram fundos previdenciários das mais variadas 

modalidades como autarquias - entidades de natureza jurídica de direito 

público –, empresas públicas – entidades de natureza jurídica de direito 

privado da administração indireta do Estado -, fundos despersonalizados 

vinculados a órgão da administração direta e, até mesmo, como serviço 

sociais autônomos, caso do ParanaPrevidência – pessoas jurídicas de 

direito privado não pertencentes à administração pública...” (TCE/MT, 

Processo: 5037-7/2011, Relator: Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira, 

Auditor Substituto de Conselheiro). Desse modo, como o fundo criado no 

Município era de natureza contábil, isto é, um ente despersonalizado, 

legitimado a representa-lo e a responder pelo pedido verbalizado na 

demanda era o próprio Município de Castanheira/MT e como mesmo sendo 

indicada a necessidade de correção do polo passivo na defesa 

apresentada em juízo, quedou-se o requerente inerte em fazê-lo, outro 

caminho não há, senão reconhecer a ilegitimidade passiva da Câmara 

Municipal de Castanheira/MT para responder ao feito, extinguindo-se o 

processo, sem julgamento de mérito, por ausência de uma das condições 

da ação, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. 

Publique-se no próprio sistema eletrônico. Arquive-se após o trânsito em 

julgado. Às providências. Juína (MT), 13 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-24.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.º 

0010208-46.2015.811.0063 Requerente: Benedito Goncalves de Moraes 

Requerido: BANCO PAN S/A Vistos, Relatório dispensado nos termos do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Antes de avançar ao mérito 

propriamente dito, necessário enfrentar a questão tangente à ausência do 

autor à audiência de tentativa de conciliação marcada pelo juízo sob 

alegação de que a grande quantidade de processos em trâmite no Juizado 

Especial Cível justificava a designação de mutirão de audiências 

concentradas de conciliação. Não obstante a redação do art. 51 da Lei n. 

9.099/95 permita entender que toda ausência injustificada ao ato judicial 

designado judicialmente comporta extinção da lide, a mim parece 

necessário ponderar essa exegese, porque, em verdade, o que pretende 

o legislador é demarcar o caráter oral e concentrado dos atos 

processuais sob o rito da lei especial e não criar um dogma da presença 

dos demandantes a todo ato processual, sem qualquer outra finalidade 

senão a de pessoalidade. Vale dizer: no desenrolar natural do feito, isto é, 

audiência de conciliação e posteriormente instrução e julgamento, é 

mesmo obrigatória e imprescindível a presença das partes, pena de 

extinção do feito. Mas, em hipóteses excepcionais como a dos autos, em 

que após a realização de toda fase probatória, decidiu o juízo por 

restabelecer a marcha inicial do processo, buscando por meio de mutirão 

realizar conciliações para extinção das ações em trâmite no JEC, então a 

mim parece claro que, malgrado louvável a iniciativa, a ausência da parte 

nesse ato não pode ter a mesma natureza e efeitos que a não presença 

aos atos processuais obrigatórios. Dessarte, deixo de aplicar à hipótese a 

regra do art. 51 da Lei n. 9.099/95 e já tendo o feito sido devidamente 

instruído, passo ao julgamento da questão de mérito. Compulsando o 

caderno processual, denota-se que a solução da lide não demanda 

grandes esforços intelectivos, uma vez que é incontroverso o fato 

alegado pelo autor de que, mesmo após pagar os débitos decorrentes dos 

atrasos nas prestações vencidas entre os meses de outubro de 2013 e 

fevereiro de 2014 (25 a 28 do contrato de alienação fiduciária de bem 

móvel firmado entre as partes), seu nome permaneceu negativado nos 

bancos de dados de restrição ao crédito. Em verdade, cabia ao autor 

provar o fato constitutivo de seu direito (indevida manutenção de seu 

nome nos bancos de dados de restrição ao crédito mesmo após o 

pagamento da dívida), e isso foi reconhecido na contestação da requerida, 

que admitiu ter recebido o pagamento da dívida, afirmando, de modo 

absolutamente divorciado do entendimento jurisprudencial sobre o tema, 

que tal situação não caracterizaria ilícito porque o próprio devedor poderia 

providenciar a baixa do registro da inadimplência anterior, o que é evidente 

balela, já que não estamos a tratar de baixa de protesto cartorial e sim 

exclusão de apontamento de dívida em órgãos de restrição creditícia. 

Nesse sentido, se é indisputado que o devedor pagou a última das 

prestações atrasadas em 29/04/2014 e que seu nome permaneceu 

negativado no SERASA, até agosto do mesmo ano, então é obviedade 

concluir que a demandada agiu de modo contrário ao direito e seu 

comportamento, na esteira do que salienta a jurisprudência dominante, de 

per si, representa violação ao nome e a imagem do cliente e, portanto, 

enseja reparação civil. Vale recordar que a negativação indevida ou sua 

manutenção por tempo superior ao da quitação da dívida se configura 

como hipótese de dano moral in re ipsa, verbis: AGRAVO DO § 1º DO 

ARTIGO 557, DO CPC. CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL- DANO 

MORAL MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. O prestador de 

serviço tem a obrigação de proceder ao cancelamento da negativação 

pendente sobre o nome do consumidor após quitação do débito, em prazo 

razoável. Em que pese configurar exercício regular do direito a inscrição 

do nome do consumidor inadimplente nos cadastros restritivos de crédito, 

a manutenção da restrição após a quitação do débito é causa motivadora 

da reparação por danos morais. Dano moral configurado. Verba 

indenizatória que deve ser fixada consoante os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Negado provimento ao recurso. (TJ/RJ, APL 

10043112620118190002, Relator: Des. Ricardo Couto de Castro, Sétima 

Câmara Cível). Constatada a ocorrência da ação ilícita e o seu resultado 

danoso, há de se quantificar a indenização, o que se faz sopesando a 

situação fática e os elementos pinçados pela jurisprudência das Cortes 

para fixação dos danos de natureza extrapatrimonial, o que, no caso em 

riste, significa dimensionar o valor do contrato, o fato originário da 

negativação (inadimplemento do devedor) e o tempo de manutenção da 

restrição após a quitação do débito atrasado, razão porque reputo justa e 

razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 
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4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amenizar o 

constrangimento experimentado pelo autor, mas sem importar em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o requerido a reiterar 

em práticas deletérias e agressivas aos deveres legais impostos pela 

legislação consumerista, funcionando a indenização como medida de 

caráter pedagógico. Por tudo o que acima se expôs, com espeque no art. 

487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial para condenar o 

requerido a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, pela 

manutenção indevida da dívida paga nos bancos de dados de restrição ao 

crédito, os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo tal 

importância ser corrigida monetariamente a partir desta data, bem como 

incidirem juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados desde a data do 

ilícito, ex vi do entendimento sufragado pela Seção de Dissídios Privados 

do STJ no REsp n. 1.132.866/SP. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publicação no 

próprio PJE. FABIO PETENGILL Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SONIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h00min. Ressaltando que já houve expedição de carta de 

citação, mas sem retorno da devolução de AR até a presente data, 

conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova expedição, 

sendo procedida a intimação da audiência retro designada através de 

advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000046-84.2018.8.11.0025 REQUERENTE: KALINE EDUARDA NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Colacionado aos 

autos cópia do contrato alegadamente nao realizado pela autora (IDs. 

12775239 e 12775244), em homenagem ao direito constitucional ao 

contraditório, como corolário material da ideia de devido processo legal, e 

porque os atos processuais sob o rito especial trazido na Lei n. 9.099/95 

devem se realizar, preferencialmente, de forma concentrada e oral, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/11/2018, às 

15h., facultando à autora manifestar-se sobre a prova documental juntada 

após a defesa, bem como oportunizando às partes a produção de prova 

testemunhal, desde que apresentem as testemunhas ao ato judicial. 

Declaro preclusa a oportunidade para produção de novas provas. 

Intimem-se. Às providências. Juína-MT, 13 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA SONIA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h10min. Ressaltando que já houve expedição de carta de 

citação, mas sem retorno da devolução de AR até a presente data, 

conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova expedição, 

sendo procedida a intimação da audiência retro designada através de 

advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 12h30min. Ressaltando que já houve expedição de carta de 

citação, mas sem retorno da devolução de AR até a presente data, 

conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova expedição, 

sendo procedida a intimação da audiência retro designada através de 

advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-58.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MACHADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERIDO)

HERMES PETRY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010057-58.2015.8.11.0025. REQUERENTE: WALTER MACHADO DA 

COSTA REQUERIDO: RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA, HERMES PETRY & 

CIA LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais perpetrada por WALTER MACHADO DA COSTA, em face de 

CAMPO E LAVOURA – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, E RICO NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA. PRELIMINARES AFASTADA A pretensão do reclamante 

consiste na em indenização pelo dano moral em apertada síntese, alega o 

autor que efetuou uma aquisição de suplementos minerais na sede da 

primeira reclamada acima mencionada, no valor de R$ 675,03 (Seiscentos 

e setenta e cinco reais e três centavos), tendo como condições de 

pagamento no boleto bancário 60 (Sessenta) dias para pagar com 

vencimento dia 18/07/2014, destaca que aguardou o envio da duplicata 

para que tivesse efetuando o pagamento referente à compra, uma vez 

que fora esse o acordado entre as partes no ato da mesma. Em razão 

disso, o reclamante não realizou o pagamento dos produtos recebidos no 

ato da compra ID 1913977. Salta aos olhos que o reclamante alega que foi 

ate o estabelecimento comercial da primeira requerida realizou a compra 

dos produtos, recebeu os produtos e que não realizou o pagamento dos 

produtos, visto que a primeira requerida não encaminhou o boleto 

bancário, tendo passado por constrangimento e humilhação devido à 

realização do protesto ocorrido em 05/09/2014, aproximadamente 50 dias 
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após acordado para pagamento do boleto bancário. Nota-se que o 

reclamante utiliza do poder judiciário de forma desmoderada, fazendo 

movimentar toda a maquina estatal, sem qualquer necessidade, bater as 

portas do judiciário, alegando ter sua honra/ imagem desfigurada 

afirmando ter passado por constrangimento e e sofrimento e humilhação 

em razão de um protesto de divida devida e vencida a mais de 50 dias do 

pactuado é simplesmente um ato de afronta e desrespeito com a Poder 

judiciário. Nesse sentido juiz Luis Mario ainda afirmou na sentença: “Em um 

mundo os direitos sociais e coletivos são cada vez mais em evidência, não 

se pode esquecer que os deveres dos particulares para com a 

coletividade caminham no mesmo rumo. (...) Sabe-se que o Poder 

Judiciário está assoberbado há décadas, fundado principalmente em sua 

democratização e acesso à Justiça. Epara que a máquina judiciária possa 

caminhar, é dever das partes e procuradores movimentá-la com 

responsabilidade coletiva, sabendo que um pequeno ato seu (tal como um 

pequeno papel jogado no chão) irá afetar ao ambiente de trabalho dos 

demais colegas.” (grifos nossos) Diante disso, reputo que a realização do 

protesto foi legítima, pois o débito existia e encontrava-se materialmente 

comprovado nos autos pela documentação acostada pela própria 

reclamante. Que realizou o pagamento do referido debito tão somente 

após a realização do protesto. Agindo a reclamada de forma lícita, no 

exercício regular de um direito que lhe assiste, improcede o pedido de 

indenização por danos morais, incidindo, no caso concreto, a regra 

contida no artigo 188, inciso I, do Código Civil de 2002: Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito reconhecido; (...) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela inexistência de dano moral 

indenizável, diante da licitude da negativação perpetrada pela reclamada, 

nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de condenar a 

reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se.. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína –MT 08/11/18 Leidiane Correia da Silva Juíza 

Leiga VISTOS, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína- MT 08 de Novembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001366-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO AFONSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/11/2018 às 13h20min. Ressaltando que já houve expedição de 

mandado de citação, com devolução de certidão do Sr. Oficial de Justiça 

positiva, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição, sendo procedida a intimação da audiência retro designada 

através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-77.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO SOCIEDADE RONDONIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROGERIO LIMA SANCHES (REQUERIDO)

JOSÉ SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANESSA BACK THOME OAB - RO6360 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

8010198-77.2015.8.11.0025 Requerente: Cleiton da Silva Amorim 

Requeridos: Rogerio Lima Sanches e Outros Vistos, Trata-se de ação 

indenizatória por acidente de veículos, o qual, segundo o autor, teria sido 

provocado pelo primeiro demandado (Rogério Sanches), porque teria 

dormido ao volante e abalroado o veículo do autor na parte traseira, 

causando danos cujo montante foi avaliado em R$ 14.394,96 (quatorze mil, 

trezentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). Pretende, 

ainda, indenização por danos morais que diz ter sofrido pela tristeza em 

se ver envolvido em acidente de trânsito. Devidamente citados os 

requeridos, o autor desistiu da ação quanto ao segundo demandado ante 

a notícia de seu falecimento, sem esclarecer a que título a terceira 

demandada permaneceria no polo passivo, já que o fundamento de sua 

inclusão seria o fato de que o de cujus (José Sanches) seria preposto e 

administrador da empresa, que era a proprietária do veículo acidentado. 

Não foi apresentada contestação pelos demandados, resultando na 

revelia de todos. Dito isso, em primeiro giro, ainda que a demanda não mais 

prossiga em face do sócio da empresa demandada e pai do condutor do 

veículo, a questão da responsabilização solidária do proprietário do 

veículo acidentado conjuntamente com o condutor é pacífica na 

jurisprudência da Corte Superior, não ensejando maiores controvérsias, 

verbis: “Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde 

objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, 

pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. 4. Provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. (REsp nº 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) Fixada essa premissa, constatada 

a revelia da parte requerida e estando a versão do autor corroborada 

pelos elementos probatórios carreados aos autos, seja porque o Boletim 

de Ocorrência policial atesta que veículo FIAT/UNO (veículo 02), que 

trafegava no sentido contrário à direção desenvolvida pelo carro do 

demandante, invadiu a outra pista e colidiu na rda esquerda traseira do 

veículo, porque segundo o próprio condutor, teria ele dormido ao volante, 

seja porque os recibos e notas fiscais de despesas demonstram os 

gastos suportados pelo autor com a colisão, justificando a aplicação da 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do art. 344 do Código de Processo Civil/15. Nesse sentido, 

colho da jurisprudência: “A falta de contestação faz presumir verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito disponível. 

Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no art. 319 do 

CPC” (STJ, 3ª, turma, RESP 8.392-MT, REL. MIN. EDUARDO RIBEIRO). Por 

conseguinte, é de se reconhecer a existência do ato ilícito e o dever de 

indenizar dele decorrente, ensejando, assim, a responsabilização aquiliana 

daquele que praticou a ação, ex vi do que preconizam os arts. 186 e 927 

do CCB. Fixada essa ideia, tem-se que pretende o autor ser indenizados 

dos prejuízos materiais que afirma ter suportado com o conserto do 

veículo, mas nos autos somente existe prova de pagamento das notas 

fiscais que estão acostadas após comprovantes de quitação, as quais 

somam a importância de R$ 8.384,98, não havendo demonstração que os 

orçamentos de serviços lançados em documentos não fiscais tenham sido 

pagos pelo demandante, razão porque afasta-se a pretensão sobre o 

valor total perquirido, limitando-a aos gastos comprovadamente ocorridos. 

Do mesmo modo, a reparação pelas lesões de ordem extrapatrimonial 

supostamente ocorridas demandava prova da violação concreta a alguns 

dos direitos da personalidade do autor, o que nem de soslaio se verifica 

no caso em tela, afinal dizer-se triste, aborrecido, incomodado com uma 

batida de carro é algo bastante plausível mas que nem de perto se 

assemelha à lesão a bem jurídico intangível que cause desequilíbrio ou 

perturbação aos valores íntimos de alguém. Sobre o tema: “Para que 

exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e 

esteja revestida de gravidade. Se não teve gravidade o dano, não se há 

pensar em indenização. Portanto, o simples desconforto gerado em 

função da má prestação do serviço contratado não enseja o pagamento 

de indenização por danos morais. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar algum desconforto. Tal, contudo, não 

alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade de modo 
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a ensejar reparação” (TJ/PR, RI 002155374201381600190, Relator: 

Marcelo Gomes Feracin, 2ª Turma Recursal, Publicação:16/06/2015). Com 

estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e condeno os requeridos (Rogério Sanches e Radio 

Sociedade Rondonia Ltda. – EPP), ao pagamento dos danos patrimoniais 

decorrentes do acidente de veículo provocado pelo primeiro demandado, 

no montante de de R$ 8.384,98, acrescidos de correção monetária pelo 

IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata 

die, ambos a incidirem desde o evento danoso, ex vi do que estabelece a 

Súmula n. 54 do STJ. Rejeito o pedido de dano moral. Sem custas nem 

honorários, por se tratar de feito sujeito ao rito da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo, ficando desde já autorizado o desarquivamento do 

feito sem ônus, dentro do prazo de seis meses, para a parte que deseje 

requerer o cumprimento da sentença. P.I.C. Juína/MT, 14 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-16.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010506-16.2015.811.0025 Requerente: Lucimar Oliveira Aguiar 

Requeridos: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição De Móveis E 

Eletrodomésticos S.A.(City Lar) e Outros V I S T O S, Relatório dispensado 

na forma da Lei de regência dos Juizados Especiais. Os autos se 

encontram maduros e aptos a serem sentenciados, sendo dever do 

magistrado orientar-se pela norma impositiva do artigo 353 do CPC/2015, 

que compele o julgador, como condutor/diretor do processo a adotar 

medidas para solucionar a lide de modo célere e eficiente, em especial 

quando se cuida de feito sujeito ao rito sumaríssimo definido na Lei n. 

9.099/95, nonde, pretensamente, os atos devem ser praticados de modo 

concentrado, oral e simplificado, exatamente para que o processo não se 

arraste por longo tempo, como no caso presente. Analisando a questão 

posta à baila, constata-se com alguma facilidade que o cerne da 

controvérsia está na discussão que envolve a aquisição de mercadorias 

pela autora numa das lojas da primeira demandada, e que estaria sendo 

cobrada pelas demais requeridas, mesmo sem qualquer consumo 

reconhecido por ela. Em resumo, afirma a autora que realizou compras no 

cartão “private label” (com bandeira exclusiva para compras no 

estabelecimento emitente), no período compreendido entre o final de 2014 

e o início do ano de 2015, contemplando as seguintes despesas: (i) R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais), divididos em 9 nove prestações 

iguais e sucessivas de R$ 60,00 (sessenta reais), no estabelecimento 

Eletromóveis Martinello; (ii) R$ 1.086,00 (mil e oitenta e seis reais), dividido 

em 10 parcelas de R$ 108,60 (cento e oito reais e sessenta centavos), 

decorrentes de compras nas Lojas City Lar. Assinala que não obstante 

tenha pago, até a fatura do mês de junho de 2015, o montante de R$ 

745,80 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), foi 

surpreendida com a cobrança de um valor total de R$ 1.479,15 (mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e quinze centavos), quando seu 

débito era de somente R$ 880,20 (oitocentos e oitenta reais e vinte 

centavos). Argumenta que mesmo sendo cobrada em R$ 598,95 

(quinhentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) a mais do 

que devido, realizou a quitação integral da aludida fatura, mas mesmo 

assim, em dezembro do mesmo ano de 2015, recebeu nova cobrança, 

agora no montante de R$ 1.091,27 (mil e noventa e um reais e vinte c sete 

centavos), referentes a multas, juros e demais encargos da suposta mora 

que ela já havia quitado, com sobras, no meio do ano. Noutro passo, 

afirmou a segunda demandada (Losango Promoções de Vendas Ltda.), 

que a cobrança das faturas em julho e dezembro referiam-se a atrasos 

nos pagamentos das faturas anteriores e acúmulos de encargos 

contratuais por esses inadimplementos, que teriam sido totais, nos meses 

de julho até dezembro/2015, gerando, na dicção da ré, a “aceleração” das 

parcelas contratuais relativas às prestações de 05 a 10, quanto à compra 

parcelada junto à City-Lar (no total de R$ 651,60 (seiscentos e cinquenta e 

um reais e sessenta centavos). Dessarte, a discussão se resume à 

avaliação das provas documentais trazidas ao feito não se mostrando 

necessária dilação probatória, porque, em verdade, toda a celeuma está 

em saber se houve a inadimplência das faturas integrais, como alegado 

pela segunda demandada, e, sendo positiva a questão, se havia 

instrumento legal ou contratual que justificasse a chamada ‘aceleração 

das prestações vincendas’. Dito isso, compulsando a prova documental, 

constata-se, sem grandes esforços, que ao reverso do que afirmou a 

autora em sua peça vestibular, os R$ 651,60 cobrados na fatura de 

julho/agosto não eram relativos a nova compra da consumidora e sim à 

antecipação das parcelas faltantes do parcelamento feito em março de 

2015, como a empresa esclareceu desde o procedimento administrativo 

traçado no PROCON, a partir de reclamação apresentada pela 

demandante. Diga-se, ainda, que os alegados pagamentos anteriores (no 

total de R$ 745,80) não foram comprovados pela autora, tanto que, 

incontroversamente, ela pagou a fatura toda cobrada no mês de julho, no 

montante de R$ 1.479,15, que, aliás, está toda detalhada nos extratos de 

uso e consumo do cartão coligidos no ID 2441968, que não foram 

impugnados pela demandante. Acontece, e ai está a chave de solução da 

demanda, ainda que a autora tenha mesmo cumulado débitos sem 

pagamento desde a fatura vencida em 15/4/2015, os quais acabaram 

totalizando o débito de R$ 1.479,15, legitimamente cobrado pela ré, ela 

realizou a quitação de tais débitos no mês de julho de 2015 e, portanto, a 

fatura vencível em agosto de 2015 não tinha causa fática que justificasse 

a alegada ‘aceleração das prestações vincendas’, como procedido pela 

ré. É fato incontroverso que desde o ajuizamento da ação, as prestações 

relativas à 5ª até 10ª parcela da compra parcelada nas lojas City Lar, 

venceram, mas a forma de sua cobrança, de uma única vez, quebrando o 

que havia sido contratado entre as partes, foi injustificável e caracteriza 

ilícito contratual. Repita-se: não se está declarando quitada a relação 

debitória e nem tampouco assinalando-se que a autora não deve as 6 

prestações de R$ 108,60 relativas aos produtos adquiridos na primeira 

demandada, o que se está a dizer é que não era possível antecipar tais 

prestações – ao tempo dos fatos, isto é, antes de vencerem – após a 

quitação do inadimplemento parcial, realizada em julho de 2015. Vale dizer: 

ao contrário dos contratos especiais (alienação fiduciária como exemplo 

clássico), que a norma vigente permite ao credor considerar vencidas 

todas as demais prestações futuras quando houver inadimplemento 

parcial do consumidor, nas relações de trato sucessivo comercial, de 

regra, a antecipação das obrigações é indevida e demanda prévia 

comunicação ao devedor, porque a regra geral do dies interpellat pro 

homine (art. 397 do CCB), somente pode ser aplicada às prestações 

vencidas no tempo, não justificando a ‘aceleração do vencimento’, como 

pretende a demandada. Dessarte, a cobrança antecipada das parcelas 

vincendas mostrou-se mesmo incorreta e indevida, entretanto, isso não 

significa exonerar a autora do débito contraído, porque é indiscutível que 

não pagou as parcelas vencidas entre agosto/2015 até janeiro/2016, o 

que demonstra que sua pretensão, quanto ao alegado direito de repetição 

de indébito e indenização por danos morais advindos de cobrança 

irregular de dívida não é devida nos termos como requestados. Ante ao 

exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, Julgo Parcialmente Procedente a 

pretensão contida na inicial, para o fim de declarar indevida a cobrança 

antecipada das prestações vincendas lançadas em seu cartão de crédito 

private label (no montante de R$ 651,60), sem que isso represente a 

exoneração do dever de pagá-las, após o vencimento mensal e com os 

encargos moratórios decorrentes. Rejeito os demais pleitos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, aguarde-se provocação da parte 

interessada no cumprimento de sentença. Se silente, decorrido o lapso 

legal, ao arquivo provisório, com as devidas baixas. Sentença publicada e 

partes intimadas no próprio sistema virtual. Juína/MT, 12 de novembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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F F K NASCIMENTO - TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Numeração única: 

8010193-89.2014.811.0025 Embargante: F.F.K. Tecnologia e 

Empreendimento LTDA. ME Embargada: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 

Cuida-se de embargos de declaração manejados por F.F.K. Tecnologia e 

Empreendimento LTDA. – ME, assinalando que ao receber a apelação 

interposta pela parte adversa, deixou o juízo de enfrentar as questões que 

haviam sido suscitadas nos embargos declaratórios anteriormente aviados 

pela recorrente (ID. 6808002), o que caracteriza suprimento de instância e 

negativa de prestação jurisdicional, passível de correção nessa hipótese. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO Os aclaratórios merecem 

acolhimento, porque, de fato, ao receber o apelo aviado pela operadora de 

telefonia deixou o juízo de enfrentar, antes da subida do recurso 

inominado, as questões suscitadas pelo recorrente no recurso interposto 

tempestivamente. Sendo assim, reconhecendo a omissão havida e 

passando a saneá-la, não há mesmo que se falar em omissão na hipótese, 

porque ainda que de modo muito sucinto, a sentença abordou as questões 

postas à baila na lide, e quanto ao pedido de cominação de obrigação de 

fazer pleiteado na inicial (disponibilização de portas e do serviço de 

fornecimento de internet dedicada objeto de contrato entre as partes) 

assinalou que os serviços contratados e não prestados ou não utilizados 

deveriam ser cancelados e suspensa a cobrança, o que significa dizer 

que se a sentença assinalou que a ré somente poderia cobrar os serviços 

comprovadamente prestados e que os demais estavam cancelados, está 

evidente que aquilo que não era prestado ou que deixou de ser e que foi 

objeto da contenda está abrangido pela sentença ora em comento, que 

certa ou errada, não deixou de enfrentar as questões postas pelas partes 

e, por conseguinte, se a prestação jurisdicional não agrada ao litigante, 

deve ele valer-se dos meios processuais cabíveis para suscitar seu 

inconformismo não cabendo o uso dos aclaratórios para forçar o juízo a 

decidir na forma como quer ou deseja a parte. Da mesma maneira é a 

questão da aludida pretensão de repetição em dobro do valor 

indevidamente cobrado da demandante, porque está dito na sentença com 

todas as letras que a restituição dos R$ 8.432,40 deveria ser feita de 

forma simples, escancarando qual o entendimento adotado no decisum, 

que, repita-se, desimporta se certo ou errado, resolveu a matéria, 

decidindo-a de modo expresso. Desse modo, Julgo Procedentes os 

embargos de declaração aviados no ID. 13193100 para reconhecer a 

omissão na decisão de recebimento do recurso inominado, porque ainda 

pendia de análise outro recurso de embargos manejado anteriormente pela 

parte, o qual foi decidido nesta quadra e rejeitado totalmente, uma vez que 

inexistiam questões omissas na sentença embargada. Já apresentadas as 

razões recursais pela ex adversa, intime-se a ora embargante para que 

contra-arrazoe o recurso inominado e, em querendo, interponha seu apelo 

próprio, e empós, remetam-se os recursos existentes para a Turma 

Recursal, esgotando-se a competência jurisdicional desse juízo de piso. 

Publique-se. Às providências. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES MARTINS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste quanto a satisfação do débito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar quanto a satisfação do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-41.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010084-41.2015.8.11.0025. REQUERENTE: EDSON ANTONIO DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP TERMO DE AUDIÊNCIA 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da 

primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava presente o 

Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 17h20min, foi declarada 

aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

8010084-41.2015.8.11.0025- PJE. Ausentes as partes a solenidade. As 

partes, procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas que os 

atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e 

manifestações processuais realizadas no ato) e os demais registrados, 

por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a 

visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada 

como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo 

dispensada a impressão e assinatura das partes e testemunhas nos 

termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos 

diretamente dos meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz 

sentenciou: “ Havendo ausência das partes ao ato processual, o que 

contraria o carácter de celeridade e oralidade do procedimento 

sumaríssimo, e não havendo provas suficiente da litigância de má fé , da 

parte autora, afasta-se a incidência enunciado no 90 do FONAJE, que 

justificando-se a extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 

9.099/95. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 

9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h20min 

o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado 

pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-130 EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS

Processo Número: 8010181-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

QUEIROZ & SILVA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON WHITE ANDRADE - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010181-07.2016.811.0025 Embargante: Queiroz & Silva Ltda. Embargada: 

Wellington White Andrade FI VISTOS. Percorrendo o caderno processual, 

denota-se tratar-se de procedimento sui generis instaurado a partir da 

evidente má compreensão que a Lei n. 9.099/95 provoca até os dias 
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atuais, revelando o quão apegados a fórmulas processuais padronizadas 

são os operadores do Direito, que mesmo diante de uma norma 

absolutamente clara na sua intenção de formatação de um procedimento 

mais enxuto, simples, marcado pela oralidade e pela abdicação da 

formalidade, acabaram, pari passu, desfigurando a intenção legislativa e 

transformando o procedimento especial em um arremedo de rito ordinário. 

Diretamente ao ponto, propôs o embargado (Wellington White Andrade FI), 

ação de execução de títulos extrajudiciais perante o Juizado Especial da 

Comarca, com base no permissivo inserto no art. 74 do Estatuto das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a L.C. n. 123/2006, a qual 

foi registrada e tombada sob n. 73/2009 – cod. 47051. Referida pretensão 

foi embargada pelo devedor, incidente que não se sabe bem porque 

motivos foi autuado e registrado em apartado, sendo tratado como ação 

autônoma, mesmo havendo previsão expressa e clara da Lei n. 9.099/95 

assinalando que “o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da 

execução...” (art. 52, IX). Sendo assim, o primeiro e crasso erro cometido 

na hipótese é o tratamento que esse incidente tem recebido na hipótese, 

porque malgrado mantida a mesma nomenclatura, embargos à execução 

nos Juizados Especiais não se tratam da ação de natureza autônoma 

prevista no CPC, e isso porque, como já fartamente salientava a doutrina 

especializada, o processo criado pela lei de regência dos juizados é dito 

especial e não deve repetir as fórmulas e os procedimentos da legislação 

ordinária, verbis: “A lei 9.099/95 não trata apenas de um novo 

procedimento; transcende essa barreira e, ancorando-se no art. 98, inc. I, 

da Constituição federal, dispõe sobre um novo processo e um novo rito 

diferenciado. Em outros termos, não é apenas um procedimento 

sumaríssimo, é também, e muito mais, um processo especialíssimo” (Joel 

Dias Figueira Júnior e Maurício Antônio Ribeiro (Comentários à lei dos 

juizados especiais cíveis e criminais. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 32). A importância de tal assertiva reside em questão 

prática que é essencial ao resultado desse incidente, erroneamente 

tratado como autônomo: a ação de execução foi extinta, por sentença, há 

mais de ano, e, se inexiste pretensão executória, não há sentido, não se 

justifica a continuação dos embargos à execução, que, repita-se por 

necessário, nos Juizados Especiais não se tratam de ação autônoma, não 

gozam de independência da execução e somente existem para veicular o 

direito de contraditório e ampla defesa do executado, contra a pretensão 

executiva que se move contra ele; portanto, se não há mais execução, 

não existe razão para se julgar a defesa do executado, que deveria ter 

sido veiculada dentro da própria ação executiva, já extinta. Assim, extingo 

o feito, por perda superveniente de objeto, nos moldes do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Arquive-se após o trânsito em 

julgado. Às providências. Juína (MT), 14 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-62.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARRADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA FERREIRA DAS FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000537-62.2016.8.11.0025 REQUERENTE: TATIANE CARRADORE 

REQUERIDO: SILVIA FERREIRA DAS FLORES VISTOS. Cuida-se de ação 

de cobrança promovida por TATIANE CARRADORE em face de SILVIA 

FERREIRA DAS FLORES, objetivando o recebimento do valor de R$ 473,70 

(quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos), decorrente de 

aquisição de produtos não adimplidos pela requerida, representada pelas 

notas promissórias carreadas aos IDs. 4803489. Formada a angularidade 

da relação jurídica processual (ID. 4570754), a tentativa de conciliação 

entre as partes restou infrutífera, tendo a requerida se manifestado em 

audiência alegando desconhecer o débito perseguido e requerendo a 

nomeação de advogado dativo em seu favor. Indeferido o pedido de 

nomeação formulado, bem como determinada a intimação da requerida 

para se manifestar sobre as notas promissórias juntadas aos autos pela 

autora, não houve qualquer pronunciamento (ID. 12547071). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem 

delineadas, resta evidente a desnecessidade de dilatação da instrução 

probatória, impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da 

duração razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos 

termos do art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de 

modo eficiente e célere. Inicialmente, cabe observar que apesar de não ter 

apresentado contestação em peça apartada, é certo que a requerida se 

defendeu em audiência quando afirmou desconhecer o débito objeto da 

ação, o que, por si só, torna controvertidos todos os fatos alegados na 

inicial. Em análise ao mérito da pretensão, o autor se desincumbiu do ônus 

de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mediante a juntada da 

prova documental pertinente o crédito a receber indicado na nota 

promissória o valor impago até a presente data. A requerida, por seu 

turno, prova alguma produziu sobre fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do crédito do autor, até mesmo porque devidamente intimada 

para se manifestar sobre os títulos cobrados, deixou de apresentar 

impugnação, não rechaçando sequer a assinatura aposta nos 

documentos. Assim, incide na hipótese a regra do art. 373 do CPC, afinal, 

a autora trouxe aos autos os elementos materializadores de seu crédito, 

ao passo que não cuidou a requerida de demonstrar a invalidade de tais 

títulos. Nesse sentido colho da jurisprudência: “A nota promissória 

representa instrumento de confissão de dívida, incumbindo ao emitente a 

prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

obrigação (art. 333 , II , do CPC )– Prova da inexigibilidade do débito não 

produzida A nota promissória representa instrumento de confissão de 

dívida, incumbindo ao emitente a prova da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da obrigação (art. 333 , II , do CPC )– Prova da 

inexigibi l idade do débito não produzida” (TJ/SP, APL 

00029472420148260297, Relator: Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara 

de Direito Privado). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. 

CHEQUE SEM FORÇA EXECUTÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL A LASTREAR 

PEDIDO MONITÓRIO. FATO DESCONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA DA PARTE 

RÉ. CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. FASE DE SANEAMENTO. (...) 2. Não é vedado pela legislação 

brasileira o empréstimo de dinheiro entre particulares, apenas a prática de 

usura. 3. Desacolhem-se os embargos quando ausente as provas de 

prática de agiotagem pelo possuidor do cheque. Ademais, cabe ao 

embargante evidenciar a forma em que a negociação foi feita e a quantia 

dos juros cobrada” (TJ/DF, APC 20140111271154, Relator: Des. 

Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível). Nestes termos e porque caberia 

igualmente à requerida impugnar o título apresentado ou ainda comprovar 

o seu adimplemento, a defesa apresentada é insuscetível de afastar a 

força probante da documental que aparelha a inicial, sendo portanto de 

rigor o acolhimento da cobrança. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I do CPC, condenando a requerida ao pagamento do valor de 

R$ 473,70 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos), a qual 

deverá sofrer incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da obrigação 

pactuada, por se tratar de mora ex re. Considerando o que preceituam os 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juína/MT, 13 

de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 
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1000293-02.2017.811.0025 REQUERENTE: Fatima Aparecida Rodrigues 

Gonçalves REQUERIDO: Banco Santander (Brasil) S/A AÇÃO 

DECLARATÓRIA VISTOS E EXAMINADOS. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Fatima Aparecida Rodrigues Gonçalves em face de Banco 

Santander (Brasil) S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega 

a requerente, em síntese, que ao solicitar o aumento do seu limite de 

cartão de crédito junto ao Banco Sicred, teve o pedido negado sob o 

fundamento de que existiriam débitos registrados em seu nome com outra 

instituição bancária. Relata que entrou em contato telefônico com a 

requerida para buscar informações sobre a origem do débito, tendo 

tomado conhecimento sobre a existência de duas faturas de cartão de 

crédito inadimplidas em seu nome, no valor total de R$ 751,79. Afirma que 

por nunca ter firmado qualquer tipo de transação com a requerida, 

mormente porque a agência bancária mais próxima fica há mais de 800 km 

de distância, bem como porque o nome dos seus genitores e o endereço 

residencial registrados no sistema da requerida não conincidiriam com 

seus dados pessoais, registrou boletim de ocorrência noticiando a fraude 

ocorrida. Assinala, ainda, que iniciou junto à requerida processo 

administrativo para contestar os débitos lançados, porém, não obteve 

qualquer solução, por razão porque propôs a presente ação objetivando a 

declaração da inexistência da relação jurídica e do débito e a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais. Regularmente citada, a parte 

requerida apresentou contestação (ID. 9608989), defendendo a 

regularidade da das faturas emitidas e a necessidade de perícia para 

constatação de eventual fraude na contratação. Alegou, ainda, a 

inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar reparação indenizatória, e, em 

caso de eventual condenação, postulou pela observância dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. 

Em sede de impugnação, o autor manteve sua tese inicial, negando a 

contratação de qualquer serviço com a requerida. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. É o que cabia relatar. Decido. De início, 

justifica-se o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de abertura 

da fase instrutória, porque apesar de haver matéria de fato discutida entre 

as partes, a prova carreada aos autos é suficiente e adequada à 

resolução da lide, não se fazendo necessária a instrução processual. 

Passando ao meritum causae cumpre registrar que ao caso em comento 

se aplicam as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que 

delineiam a qualificação da autora o como consumidora e da instituição 

requerida como fornecedora dos serviços que geraram os supostos 

danos reclamados na inicial. Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código 

Consumerista, define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita 

o § 2º do mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Logo, aplicáveis ao caso as normas 

consumeristas, sobretudo os termos do art. 14, caput, do CDC: "O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Nesse contexto, 

revelada a incidência da legislação consumerista ao caso focado, impende 

gizar que são imprescindíveis à configuração da responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços bancários os seguintes requisitos, segundo 

Ada Pellegrini Grinover: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; e c) 

relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano." (in: Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 173). 

Salienta-se, outrossim, as hipóteses em que a responsabilidade objetiva 

pode ser afastada, nos termos do § 3º, do art. 14, do Código do 

Consumidor: "§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Com fundamento em tais 

premissas, verifico que a questão judicializada não oferece maior 

complexidade decisória, uma vez que se cuida de ação indenizatória 

baseada na negativa da existência de relação jurídica entre as partes, o 

que faz com que solução da lide se resuma à análise da ocorrência ou 

não do negócio jurídico questionado. E, nesse diapasão, da análise do bojo 

probatório trazido ao feito, verifico que a pretensão autoral merece 

acolhimento e, isso porque, apesar de defender a regularidade da 

contratação firmada, bem como a necessidade de realização de perícia 

para constatação de eventual fraude ocorrida no caso em análise, o 

requerido não se desincumbiu do seu dever de demonstrar qualquer 

indício de prova da contratação negada pela autora. Anote-se que a 

instituição bancária não trouxe aos autos nem mesmo o procedimento 

administrativo instaurado pela requerente para contestação das faturas 

emitidas. Assim, como é de sabença comum, aqueles que atuam no 

comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são regidos pela 

chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à atividade 

empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, que existe 

com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar com os 

riscos dessa empreitada. E aqui não se cuida de inverter ônus probatório: 

é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, não se 

pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não tinha 

contrato com a requerida), cabendo à instituição, responsável pelos 

débitos, demonstrar a sua origem, dever do qual nem de soslaio chegou a 

se desincumbir. Sem maiores delongas, desimporta se a requerida agiu de 

boa ou má-fé, se podia ter evitado a contratação ou não. A sua 

responsabilidade é objetiva, porque é dela o risco do negócio que se 

lançou a exercer, como bem leciona a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO 

INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. 

COMPRA FATURADA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA 

VERBA INDENIZATÓRIA. Lide que deve ser julgada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado é consumidor dos 

serviços prestados pela apelante. Falta de cautela na contratação, que 

demonstra falha no dever de segurança quando da disponibilização dos 

serviços aos consumidores. Fato de a apelante ter sido vitimada por ação 

fraudulenta de terceiros, que não a isenta do dever de indenizar, por se 

tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. 

Inteligência das súmulas nº 94 desta Corte Estadual e nº 479 do Superior 

Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Configuração da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Verba reparatória 

fixada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com base nos critérios 

relativos às consequências do fato, à gravidade da lesão e à condição 

econômica do ofensor para a justa indenização que não merece ser 

reduzida. Consumidor que permaneceu, indevidamente, negativado por 

mais de três anos. Dano moral configurado pela desídia da fornecedora 

quanto à diligência na aferição da idoneidade das informações prestadas 

por quem contrata seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas 

são aceitas por telefone, sem que o contratante apresente qualquer 

documento de identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada 

nestes autos (TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides 

da Fonseca Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). 

Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico 

negado pela requerente, o caminho não pode ser outro senão a 

declaração da inexistência da relação jurídica sob questionamento. No que 

tange ao pedido de danos morais, tenho repetidamente sufragado o 

entendimento de que o mero descumprimento ou ilícito contratual não é 

causa justificante da indenização por danos à personalidade. Todavia, no 

caso em tela, cuidou a requerente de demonstrar que se dirigiu até à ré, 

via atendimento telefônico, para negar a relação comercial em análise e 

por e-mail, para instauração de procedimento administrativo de 

contestação de fatura, sem, contudo, conseguir qualquer retorno 

satisfatório da requerida, fatos estes que, ressalte-se, não foram 

questionados ou controvertidos pela requerida, que sequer trouxe prova 

de que as conversas não se deram do modo como anunciado na exordial, 

mesmo sendo ela a detentora das gravações das ligações realizadas. 

Nesses moldes, a meu juízo, tal situação desborda da normalidade e se 

insere naquelas hipóteses caracterizadoras da chamada “Teoria da Perda 

do Tempo Livre”, pontuada com maestria por Pablo Stolze Gagliano, em 

artigo publicado na rede mundial de computadores, intitulado 

“Responsabilidade Civil pela perda do tempo”: “É justo que, em nossa atual 

conjuntura de vida, determinados prestadores de serviço ou fornecedores 

de produtos, imponham-nos um desperdício inaceitável do nosso próprio 

tempo? A perda de um turno ou de um dia inteiro de trabalho – ou até 

mesmo a privação do convívio com a nossa família – não ultrapassaria o 

limiar do mero percalço ou aborrecimento, ingressando na seara do dano 

indenizável, na perspectiva da função social? Em situações de 

comprovada gravidade, pensamos que esta tese é perfeitamente possível 
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e atende ao aspecto, não apenas compensatório, mas também punitivo ou 

pedagógico da própria responsabilidade civil. “A ocorrência sucessiva e 

acintosa de mau atendimento ao consumidor, gerando a perda de tempo 

útil, tem levado a jurisprudência a dar seus primeiros passos para 

solucionar os dissabores experimentados por milhares de consumidores, 

passando a admitir a reparação civil pela perda do tempo livre”. Desse 

modo, entendo estar comprovado o dever de indenizar pela violação do 

direito constitucional ao descanso, ao lazer, ao tempo livre do cidadão, 

que deve ser quantificado segundo as diretrizes definidas pela 

jurisprudência nacional, quais sejam: grau/intensidade da lesão; 

condições/natureza do negócio ou do ilícito; predicados pessoais do 

ofensor e do ofendido; finalidade punitivo-pedagógica da indenização; 

vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, 

considerando toda a peculiaridade dos fatos, entendo escorreita a fixação 

da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de 

danos morais, que a meu juízo, serve para compensar os dissabores e a 

irritação passados pelo infortúnio contratual, e, ao mesmo tempo, podem 

significar desestímulo, desencorajamento da prestadora de serviços na 

reiteração dessa espécie de conduta desleixada e extremamente 

burocrática, que somente intensifica as violações comezinhas da 

legislação consumerista, funcionando a indenização como medida de 

caráter sancionatório-pedagógico. Ante ao exposto, nos termos do art. 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre autor e réu, quanto ao 

contrato discutido nesta lide e para condenar a requerida ao pagamento 

da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

danos morais, pela aplicação da Teoria da Perda do Tempo Livre ao caso 

em concreto. Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os 

juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: 

correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido 

no Resp n 1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256937 Nr: 454-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sanches Romão, Sérgio Alves Pereira, 

Leonice Maria Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 INTIMAÇÃO do procurador das partes requeridas para especificarem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. Conforme r. Decisão de fls. 161.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida para que se manifeste 

acerca do Calculo apresentado em fls. 427/427vº .

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252789 Nr: 4529-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Rodrigues Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 4529-56.2017.811.0011 – Código: 252789

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D`Oeste

PARTE REQUERIDA: Juarez Rodrigues Ferreira

INTIMANDO (A, S): Executados(as): Juarez Rodrigues Ferreira, Cpf: 

79253687134, Rg: 961.973 SSP MT, brasileiro(a), Endereço: Rua Antônio 

Silvino Pereira Filho, Nº 32, Bairro: Cohab Juruena II, Cidade: Mirassol 

Doeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 252,56

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Execução Fiscal Municipal movido pela A 

Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste em face de Juarez Rodrigues 

Ferreira, visando à satisfação do valor inicial de R$ 252,56 (duzentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), representado pela 

CDA nº 15473/2004 a 15496/2007 (fl. 11). Entre um ato e outro, a parte 

autora anunciou a quitação do débito e cumprimento da obrigação por 

parte do requerido, pugnando pela extinção do feito (fls. 10). Os autos 

vieram-me conclusos. É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em vista os documentos acostados às fls. 10/11, 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento integral do débito 

reclamado pela parte exequente. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito e 

cumprimento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais 

penhoras e registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, 

com as anotações e baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol Doeste-MT, 24 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho. Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de outubro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226117 Nr: 4776-42.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eller da Silva & Silva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Max Magno Ferreira Mendes 

- OAB:8093

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4776-42.2014 .811.0011 Código 226117

ESPÉCIE: Ação de Embargos à Execução

PARTE REQUERENTE: Eller da Silva & Silva Ltda

PARTE REQUERIDA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 

de Mato Grosso

INTIMANDO(A, S): Embargante: Eller da Silva & Silva Ltda, CNPJ: 

00138456000112, brasileiro(a), Endereço: Av. Presidente Tancredo 

Neves, 709, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 435,82 ( Quatrocentos e trinta e cinco Reais e 

oitenta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23789 Nr: 1065-10.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Barbosa Garcia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navimix - Suplementos Minerais e Rações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1065-10.2006.811.0011 Código 23789

ESPÉCIE: Ação de Declaratória

PARTE REQUERENTE: Ivone Barbosa Garcia Silva

PARTE REQUERIDA: Navimix – SuplementosMinerais e Rações Ltda

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Navimix - Suplementos Minerais e Rações 

Ltda, CNPJ: 02966802000771Inscrição Estadual: 13.185.283-3, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 200, Quadra 17, Bairro: Distrito Industrial, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 791,08 ( Setecentos e noventa e um Reais e 

oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119697 Nr: 3299-23.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Regina de Oliveira Hoiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3299-23.2010.811.0011 Código 119697

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Elaine Regina de Oliveira Hoiser

INTIMANDO(A, S):

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18137 Nr: 1771-61.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esflano José da Silva, Esflano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de 

fls.267, cujo teor transcrevo:Certifico eu, Oficial de Justiça, que em razão 

da grande área e extensão geográfica da zona rural do município de 

Mirassol D’Oeste-MT, se faz necessário que a parte autora informe ao 

menos o bairro onde encontra localizado o Sitio Nossa Senhora Aparecida 

pertencente ao Sr. Esflano Jose da Silva, pois existem muitos sítios com 

essa denominação. Procurei junto a populares nesta cidade e na zona 

rural, nos seguintes lugares: Assentamento Sta Maria; Roseli Nunes e 

Margarida Alves e nada achei que levasse até ao mesmo. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112983 Nr: 3545-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r. decisão de fls.123, cujo 

teor transcrevo:Determino a suspensão do processo, pelo prazo de 

01(um) ano, com supedâneo no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180954 Nr: 1157-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que consta em fls.86 a certidão de 

trânsito e julgado expedida em 08 de maio de 2014. Bem como intima-lo 

acerca da certidão de fls.103, cujo teor transcrevo: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MIRASSOL D´OESTE 

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO C E R T I D Ã OProcesso Número: 

1157-41.2013.811.0011 – Código: 180954 – Segunda Vara Tipo de Ação: 

Ação de Execução por Quantia CertaExequente: Banco do Brasil S/A 

Executado(s): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda Sr(a). 

Gestor(a),Certifico que os presentes autos foram remetidos a esta Central 

para cálculo das custas processuais, conforme movimentação encartada 

na contracapa dos autos.

No entanto, conforme se pode averiguar pelas Guias de nºs 19311 e 

19313 (fl. 60 e 62) e pelos comprovantes de pagamento de fl. 61 e 63, as 

guias referidas foram recolhidas, sendo juntadas pelo exequente aos 

autos como custas pagas do processo.

 Diante o exposto, procedo à devolução dos presentes autos nessa 

Secretaria para as providências seguintes.Mirassol D’Oeste-MT, 20 de 

agosto de 2018.PEDRO GONÇALVES Técnic Matrícula 4502Av. Joaquim 

Cunha, 595 – Bloco I – Alto da Boa Vista - fone/fax (65) 3241-1391/1620

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 224107 Nr: 4357-22.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Issao Ono, Ítalo Celso Marcucci, Jair Cardoso 

Carnielo, Nazima Therezinha Gattaz Marcucci, Jose Carlos Marconato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da r. decisão de fls. 384, 

cujo teor transcrevo:Tendo em vista petição de fl. 383, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte executada efetue o pagamento dos 

valores remanescentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 206553 Nr: 1291-34.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Santa Maria Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Intimar o advogado da parte requerida de que os autos encontram-se 

nesta Secretaria a Vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29466 Nr: 117-97.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Ermindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora JULIO CESAR MASSAM NICHOLS para 

que se manifeste acerca da petição e documentos juntados às fls. 

188/194, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.decisão de fls.158,cujo 

teor transcrevo:Determino que a Assistente Social do Juízo realize, no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias, estudo socioeconômico no ambiente 

familiar da parte autora para aferir a real necessidade da percepção do 

benefício assistencial pleiteado.

Com a juntada do relatório social, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS.

 Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 31 

da Lei 8.742/1993.

 Cumpridas as deliberações adrede, certifique-se e volvam-me conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248246 Nr: 2223-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Cristina Dias Salto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias. DIAS

AUTOS N.º 2223-17.2017.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Banco Bradesco S/A

PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Dias Salto

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Elaine Cristina Dias Salto, Cpf: 

80073310182 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), comerciante.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 67.040,49

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança manejada pelo 

Banco Bradesco S/A em face de Elaine Cristina Dias Souto, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Consta na inicial na data de 

25/09/2014 a requerida contraiu um empréstimo no valor de R$65.784,52 

(sessenta e cinco mil, setecentos e oitante e quatro reais e cinquenta e 

dois centavos) divido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de 

R$3.015,87 (três mil e quinze reais e oitante e sete centavos). Ocorre que 

a partir de 22/08/2016 a parte requerida deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas, o que acarretou o valor total de R$67.040,49 (sessenta e 

sete mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos).No afã de 

comprovar suas alegações juntou documentos às fls. 07/21.A inicial fora 

recebida às fls. 22/22, oportunidade em que os autos foram remetidos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, contudo, a solenidade restou 

infrutífera, em razão da ausência da parte requerida. A requerida fora 

intimada por edital à fl. 49, sendo que, posteriormente, à fl. 58 fora 

nomeado curador especial, ocasião em que apresentou contestação por 

negativa geral às fls. 59/59-vº. Réplica carreada às fls. 62/63.Os autos 

vieram conclusos. É O RELATO.FUNDAMENTO E DECIDO. Antes de se 

adentrar ao mérito da questão, é necessário que se esclareça que o 

instituto jurídico-processual do julgamento antecipado da lide é amparado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 585 de 998



pelo art. 355 do Código de Processo Civil, aplicável aos casos de 

incidência da revelia ou àquelas hipóteses em que toda a matéria de 

julgamento da causa já se encontra inserida no feito.Tal permissivo 

homenageia o princípio da celeridade e economia processual, já que, ante 

a sua praticidade, tornam-se desnecessárias dilações probatórias, com a 

realização de extensa instrução processual. A tutela às partes, desta 

forma, pode ser atingida de forma mais eficaz e direta.Conforme se 

depreende dos autos, a requerida fora citada por edital, em razão de não 

ter sido localizada para que fosse citada pessoalmente, além do que não 

foram encontrados outros endereços para satisfazer tal diligência, razão 

pela qual fora nomeado de curador especial.Pois bem. Aduz a parte autora 

que na data de 25/09/2014 a requerida contraiu um empréstimo no valor de 

R$65.784,52 (sessenta e cinco mil, setecentos e oitante e quatro reais e 

cinquenta e dois centavos) divido em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais de R$3.015,87 (três mil e quinze reais e oitante e sete centavos), 

contudo, a partir de 22/08/2016 a parte requerida deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas, o que acarretou o adimplemento de R$67.040,49 

(sessenta e sete mil e quarenta reais e quarenta e nove centavos). A 

Instituição Bancária demonstrou prova escrita e hábil que justifica os fatos 

alegados na exordial, qual seja, a contratação do empréstimo celebrado 

com base no limite concedido pela Proposta de Abertura e movimentação 

de Conta de Depósitos a Produtos de Crédito e/ou Serviços Financeiros – 

Contrato Global de Relacionamento que foram firmados entre as partes às 

fls. 12-vº/13-vº devidamente assinado pela requerida. A parte requerida, 

por sua vez, apesar de citada por edital e nomeado curador especial, não 

infirmou os fatos contido na inicial, na medida em que não trouxe ao feito 

qualquer elemento que pudesse afastar o acolhimento das pretensões 

deduzidas em face do inadimplemento, bem como não impôs ao direito da 

parte autora qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos 

do que dispõe o art. 373, II do CPC. Desse modo, diante da comprovação 

do vínculo contratual entre as partes, notadamente quanto ao valor dos 

débitos que foram carreados a inicial, a procedência do pedido constante 

da exordial é medida que se impõe.À vista do exposto, e por tudo que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

para o fim específico de CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia 

de R$67.040,49 (sessenta e sete mil e quarenta reais e quarenta e nove 

centavos) a requerente referente à dívida de exteriorizada na inicial.O 

montante acima deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do vencimento, conforme o disposto no enunciado 

da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de correção 

monetária pelo INPC, a partir da inadimplência da obrigação.Condeno a 

parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

contudo, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários de 

sucumbência, porque a parte autora é assistida pela Defensoria Pública 

Estadual. Contudo, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º do 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, arquivem-se.P. R. I. 

C.Mirassol D’ Oeste – MT, 24 de outubro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza 

de Direito

Eu, Camila Vitória Buchmann Teixeira, Estagiária., digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de novembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3459 Nr: 1242-18.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, CRB, CCB, JMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silva Santos - 

OAB:2.750-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA M. FERREIRA - 

OAB:10.744-B

 Intimar o advogado da parte requerida para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias. Bem como intima-lá acerca da 

r.decisão de fls.222/223, cujo dispositivo transcrevo:Diante do exposto, 

defiro o pedido de penhora on-line, do débito principal, que deverá recair 

sobre dinheiro nas contas de Antônio Botega, até o valor total de R$ 

79.783,43 (setenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta 

e três centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente 

para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de 

Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado 

na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para 

cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254923 Nr: 5567-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Soares de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.sentença de fls.79/83, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 

da Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento 

à requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

no valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. Para o início do benefício fixo a data 

do requerimento administrativo, qual seja, 09 de outubro de 2017 (cf. fl. 

18).

Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Maria de Lourdes Soares de 

Paula; II - benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - valor 

do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 09 de outubro 

de 2017; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); 

VI – 09 de outubro de 2017.Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual 7.603/01.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250707 Nr: 3385-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena Transportes Ltda, Sérgio Luis Bocardi, 

Jeovani Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da carta precatória devolvida 

de fls.94, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da r.decisão de fls.301, 

cujo teor transcrevo:Indefiro o pedido formulado à fl. 300, porquanto não 

há nos autos valores depositados em excesso, conforme explanado na 

decisão de fls. 297/298.

No mais, proceda a Secretaria deste Juízo o integral cumprimento da 

decisão de fl. 297/298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 106101 Nr: 1317-71.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Carvalho, Aparecida Regina Mazeto 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rafael Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados das partes acerca da r.sentença de fls.228, cujo 

teor transcrevo:Trata-se de Ação Ordinária de Rescisão Contratual 

Cumulada com Reintegração de Posse e Cobrança de Multa Contratual, 

proposta por Joaquim Alves de Carvalho e Aparecida Regina Mazeto de 

Carvalho, em face de Marcos Rafael Pinto da Silva aviada com escopo de 

obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente 

conforme preceitos da legislação de regência, tendo as partes pugnado 

pela homologação do acordo de fls. 223/225.Prima facie, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-la.Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução.

 Condeno o executado ao pagamento de custas e despesas processuais, 

se houver.No mais, recolha-se o mandado de reintegração de posse 

anteriormente expedido à fl. 210.Com o trânsito em julgado, proceda a 

Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143924 Nr: 3601-18.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.sentença de fls.207/211, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 

da Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento 

ao requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

no valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS), inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. Para o início do benefício fixo a data 

do ajuizamento da ação, qual seja, 13 de outubro de 2011.Por força do art. 

1.288 da CNGJ declaro: I – Edson Domingos da Silva; II - benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez; III - valor do 

salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 13 de outubro de 

2011; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); VI – 

13 de outubro de 2011.Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

parte autora, se já não o tiver sido feito.Condeno ainda o requerido nos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 

n.º111/STJ).Isento a parte requerida de custas e despesas processuais 

na forma da Lei Estadual 7.603/01.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115523 Nr: 2446-14.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição de fls.217/219, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 3548-42.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Matheus Garcia Soares - ME, Nadir 

Matheus Garcia Soares, João Garcia, Maria Luiza Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

GERALDINO - OAB:9056

 Intimar o advogado do requerido para apresentar impugnação a 

contestação ofertada pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Iuri Seror 
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Cuiabano - OAB:10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da r.decisão de fls.523, 

cujo teor transcrevo:Defiro o pedido formulado à fl. 518, razão pela qual 

determino a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238302 Nr: 1928-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, NGGM, LGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1929-14.2016.811.0011 Código 238302

ESPÉCIE: Ação de Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Roselene Gonçalves

PARTE REQUERIDA: Jonas Martins

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jonas Martins, Cpf: 01628684135, Rg: 

1784089-9 SSP MT Filiação: Aparecida Maria Martins, data de nascimento: 

20/03/1986, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, 

marceneiro, Endereço: Rua 06, S/nº - Em Frente Ao Mercado Popular, 

Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 ( Quinhentos e cinquenta e um Reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1929-14.2016.811.0011 Código 238302

ESPÉCIE: Ação de Cumprimento de sentença

PARTE REQUERENTE: Roselene Gonçalves

PARTE REQUERIDA: Jonas Martins

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Jonas Martins, Cpf: 01628684135, Rg: 

1784089-9 SSP MT Filiação: Aparecida Maria Martins, data de nascimento: 

20/03/1986, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, convivente, 

marceneiro, Endereço: Rua 06, S/nº - Em Frente Ao Mercado Popular, 

Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 ( Quinhentos e cinquenta e um Reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226394 Nr: 4982-56.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso - COHAB MT, Jucelaine Carneiro de Carvalho, Marcio Vilela 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Procurador da Fazenda Pública Estadual - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4982-56.2014.811.0011 Código 226394

ESPÉCIE: Ação de Adjudicação compulsória

PARTE REQUERENTE: Gerson Jose Martins

PARTE REQUERIDA: Jucelaine Carneiro de Carvalho e outros

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Marcio Vilela de Carvalho, Cpf: 

32900910153, Rg: 462854 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

comerciante, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 ( Quinhentos e cinquenta e um Reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 13 de novembro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 219849 Nr: 3560-46.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.decisão de fls.172, cujo 

teor transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 197975 Nr: 4105-53.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Intimar o advogado da parte requerida acerca da r. decisão de fls.69, cujo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 588 de 998



teor transcrevo: Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 181850 Nr: 1270-92.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Ferro e Aço Ltda-ME, 

Maria Terezinha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 176, cujo 

teor transcrevo:"Código nº 181850.Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fl. 173. No mais, requeira o autor a intimação na forma do art. 

523 do Código de Processo Civil, inclusive apresentando memória 

discriminada e atualizada da dívida.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250465 Nr: 3250-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josias Ferreira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R.setença de fls.147/148, 

cujo dispositivo transcrevo:"...À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos vertidos na 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, 

nos temos do art. 85, §2°, do Novo Código de Processo Civil, cuja verba 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a 

exigibilidade das verbas, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Ao arremate, tendo em vista que o cálculo confeccionado pelo Contabilista 

do Juízo à fl. 139, encontra-se em perfeita sintonia com a r. sentença, 

HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos e, por consectário, determino 

que seja expedido ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241423 Nr: 3607-49.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Milton Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que dê prosseguimento no feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255323 Nr: 5731-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karina de Oliveira, João Vitor de Oliveira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Socioecoômico de fls.96/97 juntado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 182828 Nr: 1437-12.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da r.decisão de fls.162, cujo 

teor transcrevo:Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 225965 Nr: 4677-72.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Pessoa Correia, Ivan Pessoa Correia, Leonice 

Pessoa Correia de Alencar, Maria Sonia Correia, Silvio Pessoa Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aristoteles de Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada Drª Suellen para que se manifeste nos autos, vez que 

fluiu o prazo de suspensão requerida, com urgencia, vez que os autos 

tratam-se de processo incluso no META 2 DO CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170162 Nr: 3760-24.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Franco de Carvalho, Sebastião Franco de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 208943 Nr: 1680-19.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Barbosa dos Santos, Airton Aparecido Didone, 

Antonio Ramalho de Souza, Amadeu dos Santos Chue, Alenizio Souza 

Gomes, Antonio Casado Santiago, Bruno Vilas Boas Panaro Leite, Cacildo 

Lima Martins, Claudinei Dalosto dos Anjos, Denerival Francisco Estorari, 

Cleuza Nunes, Carlos Eduardo Tolon, Cleide Rossin da Silva, Cristiano 

José de Oliveira, Edison Ramalho, Jane Aparecida de Campos, Evanildo 

Luiz da Silva, Israel Francisco de Oliveira, Donizete Camargo, Fátima 

Borghi Martins, Dionisio Valentim Pereira, Irene Claro de Oliveira Santos, 

José Caetano Ribeiro, Irineu Peres Garcia, Edna Aparecida da Silva, 

Donizete Ribeiro da Silva, Edison Gonçalves dos Santos, Ednaldo Machado 

Alves, Eliel Ferreira da Silva, Gemerson Leite da Costa Faria, Sidnei 

Francisco de Melo, JOSUÉ PANISSO, Rita Rosa de Jesus Batista, Nancy 

Barbosa Parreira, Lúcia Dias dos Santos, Luismar Silva de Souza, Luiz 
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Mendes de Souza, Maria Onice Martins dos Santos, Mauro Rodrigues de 

Jesus, Maria Aparecida de Macedo, Suely do Prado Oliveira Didone, 

Reginaldo Ferreira Machado, Maria Helena da Cruz Silva, Manoel José 

Custódio, Nelson Tomaz da Silva, Miguel Francisco de Melo, Juscelino da 

Silva Almeida, Luiz Carlos da Silva, José de Paula, Maria Marcelina da 

Silva, Marilurdes Peçanha de Brito Toledo, Nilma Oliveira de Souza, Norival 

Rodrigues, Jose Rodrigues Silva Filho, Juraina Porquiviqui, Justino Correia, 

Luciana Pereira Castilho da Silva, Lucio Oliveira Geraldo, Maria Aparecida 

Martins Orivide, Maria Aparecida Soares dos Santos, Osias Felipe 

Santiago, Sidney de Souza Dagrela, Valdemar Marques Pimentel, Valdeci 

Feliciano Costa, Zumira Antonia da Silva, Wenderson de Souza Camara, 

Valdeci da Silva de Castro, Suely Estela da Silva Morais, Valdeir de Souza 

Nascimento, Vera Lucia de Carvalho Silva, Waldemar Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar a respeito do valor 

da proposta de honorários , no prazo de 05 ( cinco) dias, advertindo- se 

que o silêncio será interpretado como anuência ao valor apresentado pelo 

perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228447 Nr: 1004-37.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dora Edna da Silva Alves, Maria Rodrigues da Silva, 

Maria Lucia Cardoso Batista, Creuza da Guia Verão, Elizabete Savoine 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE JESUS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010349-51.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAVARES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações juntadas 

ao Id. 16512713 e nos termos da R. Decisão de Id. 15744036, INTIME-SE a 

exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95).. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010301-63.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. FERNANDES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL ALVES CABRAL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico, em atenção a R. Decisão de Id. 16489117, que já fora 

expedido Ofício ao DETRAN-MT para baixa das restrições contidas no 

veículo informado, consoante Extrato de Id. 16373443, certidão de Id. 

16461889, tendo sido baixado o impedimento em 06/11/2018, consoante 

extrato do veículo em anexo. Ante ao exposto, promovo com a intimação 

da parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

restante do determinado pela referida decisão. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D'Oeste-MT, 14/11/2018 Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16521977. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16520860. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 
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documentos juntados no Id. 16520853. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000259-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVAIR DAMACENA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16520844. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16520714. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16520704. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRENDA SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16520692. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 16369914, bem como da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 451819-5, 

consoante determinado pela referida decisão, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 14/11/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000257-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16524825. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIO LONGATE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16524318. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BRAUSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que o reclamado apresentara 

contestação, DETERMINO a intimação da parte autora para querendo, no 

prazo legal, apresentar impugnação, ou em caso de já ter sido intimada, 
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certifique-se eventual transcurso de prazo. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente 

intimada, deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na solenidade de conciliação, 

consoante ressai do termo aportado no id nº 16512213. A presença da 

parte nas audiências é obrigatória, devendo as partes apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos 

o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 

9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os Embargos à Execução, eis que 

tempestivos. Nos termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e 

art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu 

advogado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, 

não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos 

autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE MORAES MELQUIADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000238-93.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: VAGNER DE MORAES 

MELQUIADES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Em que 

pese o pedido de cumprimento de sentença em ID n.16255517, verifico 

sua impropriedade, de modo que se INTIME a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, CUMPRA a decisão de ID 11264633, sob 

pena de extinção anômala. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

Vistos em Correição. Tendo em vista o certificado em id nº 16490256 

DETERMINO a intimação do exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e consequente baixa da 

restrição efetivada. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por 

VIVO S/A em que alega omissão constante na sentença de ID 16248305 

quanto ao dano alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum 

dano moral é presumido. Contrarrazões apresentadas (ID 16503849). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 
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matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PINAFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOAQUIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvarás de Levantamento nos presentes 

autos sob os nº 452481-0 e 454108-1, consoante determinado pelas R. 

Decisões de IDs. 16329842 e 16447578, nos valores de R$ 18.004,45 

(dezoito mil, quatro reais e quarenta e cinco centavos e R$ 45.289,21 

(quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e um 
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centavos). Ademais, aguarde-se a manifestação do MP, consoante 

determinado pela R. Decisão de ID. 16447578. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 14/11/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINTIALCOOL (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16522931, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 19/03/2019 Hora: 13:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Considerando que as partes pugnaram pela 

instrução processual, e diante da necessidade de elucidar o conflito, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro 

de 2018, às 15h00min, sendo que as testemunhas comparecerão ao ato 

levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob pena de preclusão 

(artigo 34, caput, Lei Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para 

intimação das testemunhas DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da data designada para realização da solenidade (artigo 34, 

§1º, Lei Federal n.º 9.9099/95). INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERIMITA ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16535681. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 14 de novembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESLEY KENNED RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16427847, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 453630-4, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16427847, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-26.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante do id. 14586160, bem como da expedição de Alvarás de 

Levantamento nos presentes autos sob nºs 453911-7 e 453914-1, 

consoante 1determinado pela R. Decisão de ID. 14586160, devendo a 

parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-19.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR IZIDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16384646, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 451823-3, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 1638464, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-69.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARILDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

constante do id.16228020, bem como, da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 453640-1, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16228020, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constate do id.16485044, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 453636-3, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16485044, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id. 16427852, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 453632-0, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16427852, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 217401 Nr: 3227-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Alcides Santos de Castro, André Luiz 

da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, OSWALDO 

ALVAREZ CAMPOS JUNIOR - OAB:6702, Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:19.474

 (...) Considerando que o autor do fato ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS 

cumpriu com toda a transação penal imposta pela Parquet às fls. 

218-V/221, e em consonância com o parecer ministerial de fl. 258, julgo 

por sentença, extinta a punibilidade de ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS. 

Ademais, no que tange ao denunciado OTÁVIO ALCIDES SANTOS DE 

CASTRO verifico que razão assiste à defesa na preliminar de 

incompetência suscitada. Isso porque, conforme ressai da denúncia os 

fatos foram praticados no exercício da atividade policial pelo militar, o que 

faz com que a competência para conhecimento e processamento seja da 

Justiça Militar. O artigo 125, §5º, da Constituição Federal estabelece a 

competência da Justiça Militar para apurar crimes militares cometidos 

contra civis, senão vejamos: § 5º Compete aos juízes de direito do juízo 

militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos 

contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, 

processar e julgar os demais crimes militares. O Código Penal Militar, por 

sua vez, estabelece serem delitos militares em tempo de paz os previstos 

no art. 9º, dentre eles: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo 

de paz: (...) II – os crimes previstos neste Código e os previstos na 

legislação penal, quando praticados: (...) c) por militar em serviço ou 

atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em 

formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra 

militar da reserva, ou reformado, ou civil; Ante o exposto, REMETAM-SE os 

autos à 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 7 de 

novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820, 

LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 257775

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 208/209, a qual informa que o causídico 

renunciou a nomeação, nomeio como nova Defensora dativa deste a Dra. 

Gleica Teiche Moura, OAB/MT nº 25.301-O, a fim de evitar colidência de 

defesas, salientando que os honorários serão arbitrados por ocasião da 

prolação de sentença, a serem executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Ciência a causídica acerca da nomeação em favor do réu José Alves 

Ferreira Júnior.

Aguarde-se a audiência aprazada à fl. 206.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 PROCESSO/CÓD. Nº 263981

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 11/12/2018, às 16h50min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251194 Nr: 3645-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediane Carla Gomes de Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 Intimar o advogado para proceder com a devolução do Processo 

Executivo de Pena 3645-27.2017.811.0011 - ID. 251194, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820, 

LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 208/209, a qual informa que o causídico 

renunciou a nomeação, nomeio como nova Defensora dativa deste a Dra. 

Gleica Teiche Moura, OAB/MT nº 25.301-O, a fim de evitar colidência de 

defesas, salientando que os honorários serão arbitrados por ocasião da 

prolação de sentença, a serem executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

Ciência a causídica acerca da nomeação em favor do réu José Alves 

Ferreira Júnior.

Aguarde-se a audiência aprazada à fl. 206.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251610 Nr: 3886-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendonça da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA DE ANDRADE 

RODRIGUES - OAB:17.414/0

 Glaucia Helena, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a Comarca de 

Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu cargo e na 

forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos à Defensoria Pública para apresentação das derradeiras Alegações 

Finais em relação aos acusados Clodoaldo Egues Junior e Raquel Adriele

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248827 Nr: 2515-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gabriel Leão Flausino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 Processo/CI nº 248827

Vistos, etc.

Considerando que este Juízo entrou em contato telefônico com a 

Delegacia de Polícia Civil desta Comarca, a qual informou que não há nos 

registros quaisquer informações sobre a testemunha Arneuso Lopes de 

Souza, indefiro o requesto feito pelo Ministério Público.

Neste sentido, aguarde-se a realização da audiência de instrução e 

julgamento, a ser realizada no dia 12/12/2018.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.

Henriqueta Fernanda. C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001020-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGES WILLIAN CENTENARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1001020-35.2018.8.11.0086 /  ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698 Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência 

negativa do Oficial de Justiça retro Id. 16016242, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Nova Mutum, 14 de 

novembro de 2018 ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002695-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002695-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: LUCAS 

RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc. Não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, com fundamento no art. 751, 
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do mesmo codex, DESIGNO audiência para entrevista do interditando no 

dia 13.12.2018, às 17h00min. Cite-se e intime-se o interditando para que 

compareça à audiência designada, bem como para constituir advogado 

para patrocinar seus interesses (art. 752, § 2º, do NCPC), e, querendo, 

oferecer impugnação no prazo legal. Consigne-se no mandado que, não 

sendo possível o deslocamento do interditando, este será ouvido onde 

estiver (art. 751, §1º, NCPC). Por fim, caso o interditando não constitua 

procurador, em atenção ao disposto no art. 752, § 2º, do NCPC, NOMEIO o 

advogado Dr. Marcelo Camargo – OAB/MT n. 29923, como seu curador 

especial, devendo ser intimado acerca da nomeação, bem como para que 

compareça à audiência designada. Intime-se a genitora do interditando. 

Processe-se em segredo de justiça, consoante estabelece o art. 189, II, 

NCPC. Defiro, ainda, os benefícios da justiça gratuita, eis que os requisitos 

para sua concessão encontram-se configurados. Intime-se. Cientifique-se 

o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 12 de novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002568-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

13h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as Testemunhas no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002568-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

13h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as Testemunhas no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50181 Nr: 1243-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira, Suleide Pereira 

de Araujo Verissimo, Valdir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTIÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42182 Nr: 1562-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Humberto Afonso, Rudimar Biffi, Paulo 

Miguel Jambers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:PR 25.676, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:PR 

53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:6782

 CERTIFICO que em razão da ausência do cadastro neste processo no 

Sistema Apolo do(s) advogado(s) da parte Requerida, impulsiono os autos 

para NOVA expedição de matéria a imprensa (DJE) com a mesma 

finalidade da intimação anterior, agora com os referidos cadastros 

devidamente atualizados. Sentença, "in verbis": Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta por Banco CNH Industrial Capital S/A em 

desfavor de João Humberto Afonso. A parte Exequente à fl. 137 dos 

autos, informa que a parte Executada efetuou o pagamento da dívida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Custas 

pela parte Executada. Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114241 Nr: 859-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO SANTOS NEPONUCEMO – Empresário, 

EDÉSIO SANTOS NEPONUCEMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, 

para se manifestar do inteiro teor da certidão do Oficial de Justiça, bem 

como, providencie o recolhimento da diligência para efetivação dos atos 

executorios, considerando que decorreu o prazo da citação dos 

requeridos sem qualquer manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95397 Nr: 3303-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilke Mayolino & Mayolino Ltda - ME - Pães e 

Doces da Vó Hnazinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 2991-87.2009.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselaine Wahlbrink Jauer - 

OAB:MT 14786

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104747 Nr: 3132-28.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Daiana Domingues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação retro sem 

qualquer manifestação da parte ré, razão pela qual, nos termos do artigo 

1.209 da CNGC, ABRO VISTAS DESTES AUTOS À PARTE AUTORA, para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77246 Nr: 814-77.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Boehm, Elson Boehm, Norberto Cambri, 

Maria Francisco RizzoBoehm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79694 Nr: 2805-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thercilio Felix Zen (Espolio), Elydia Terezinha Zen, 

Renato Zen, Elydia Terezinha Zen, Paulo André Zen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 21780 Nr: 119-75.2004.811.0086

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Lauxen - EPP ( J.M.TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 “Vistos, etc.. Cumpra-se com Urgência o determinado as fls 94, 

expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 3252-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Cláudio Franciscatto, José Luiz 

Menetrier, Antônio Luiz Piassanti, Mirian S. de Almeida Menetrier, Roseli 

Heineck Piassanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Marieli Modesto Franciscato - OAB:18403-O

 “Vistos, etc. Defiro o prazo solicitado, aguarde-se em secretaria. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78413 Nr: 1775-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar sobre a informação de fl. 86v, requerendo que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119062 Nr: 3285-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O E P SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA (BOA 

SAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristyny L. Gonçalves de 

Almeida - OAB:MT 16.279, Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:MT 

14.645

 “Vistos, etc. Autos Conclusos. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100415 Nr: 442-26.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 “Vistos, etc. Trata-se de duas ações de execução e uma revisional de 

alimentos, na qual as partes entraram em acordo. O acordo atende aos 

interesses do menos, devendo ser homologado. Isto posto, homologo o 

acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Publicada em 

audiência. Saem as partes intimadas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

para averiguar o cumprimento da avença e outras situações pendentes. 

Saem as partes intimadas. Vistas ao Ministério Público.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94932 Nr: 2995-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJTM, LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 “Vistos, etc. Trata-se de duas ações de execução e uma revisional de 

alimentos, na qual as partes entraram em acordo. O acordo atende aos 

interesses do menos, devendo ser homologado. Isto posto, homologo o 

acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Publicada em 

audiência. Saem as partes intimadas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

para averiguar o cumprimento da avença e outras situações pendentes. 

Saem as partes intimadas. Vistas ao Ministério Público.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94933 Nr: 2996-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJTM, LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 “Vistos, etc. Trata-se de duas ações de execução e uma revisional de 

alimentos, na qual as partes entraram em acordo. O acordo atende aos 

interesses do menos, devendo ser homologado. Isto posto, homologo o 

acordo com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Publicada em 

audiência. Saem as partes intimadas. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

para averiguar o cumprimento da avença e outras situações pendentes. 

Saem as partes intimadas. Vistas ao Ministério Público.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 268-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, João Luiz 

Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes na r. sentença às fls. 

602/603, acordaram quanto aos termos das demanda, ocasião em que 

restou estabelecidos os honorários sucumbenciais devidos ao Advogado 

Luis Felipe Lammel, Patrono da parte Exequente.

Ademais, a decisão às fls. 623/627 proferida pelo Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, consignou que os honorários 

advocatícios sucumbenciais e contratuais são impenhoráveis e não devem 

compor o conjunto da penhora.

Por sua vez, o Advogado Luis Felipe Lammel às fls. 630/631, pugnou pelo 

levantamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, necessário ponderar que os honorários sucumbenciais 

dispõem de qualidade de crédito preferencial em relação aos demais 

pagamentos, sendo que não pertencem às partes, mas sim ao Advogado.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para levantamento 

dos honorários sucumbenciais nos valores de R$ 1.667,86 e R$ 

40.987,84, conforme termo de acordo à fl. 602v°, guardando-se 

observância aos dados bancários informados no pleito à fl. 630.

Quanto aos demais valores, aguarde-se a preclusão da decisão proferida 

nos autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004 

com trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

bem como análise dos valores tido como contratuais, de forma a liberar o 

percentual correto.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao disposto na r. sentença à fl. 603 

e na decisão às fls. 628/629, sendo que com o ofício a ser dirigido à 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, encaminhem-se cópias da 

sentença às fls. 602/603, da decisão às fls. 628/629 e do pleito às fls. 

632/639.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 495-22.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes na r. sentença às fls. 

489/490, acordaram quanto aos termos das demanda, ocasião em que 

restou estabelecidos os honorários sucumbenciais devidos ao Advogado 

Luis Felipe Lammel, Patrono da parte Exequente.

Por sua vez, o Advogado Luis Felipe Lammel às fls. 510/517, pugnou pelo 

levantamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, necessário ponderar que os honorários sucumbenciais 

dispõem de qualidade de crédito preferencial em relação aos demais 

pagamentos, sendo que não pertencem às partes, mas sim ao Advogado.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para levantamento 

dos honorários sucumbenciais nos valores de R$ 11.596,34, conforme 

termo de acordo à fl. 489v°, guardando-se observância aos dados 

bancários informados no pleito à fl. 512.

Quanto aos demais valores, aguarde-se a preclusão da decisão proferida 

nos autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004 

com trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

bem como análise dos valores tido como contratuais, de forma a liberar o 

percentual correto.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao disposto na r. sentença à fl. 490 

e na decisão à fl. 509.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52641 Nr: 183-07.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP, AP, AP, FASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 
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OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o solicitado pelo Senhor Perito à fl. 1033, quando, 

então, será disponibilizada a Sala dos Credenciados deste Fórum para 

realização da perícia em questão, a qual se encontra agendada para a 

data de 14 de dezembro de 2018, às 17h30min.

Cabe salientar, que quando da realização da perícia, as partes devem 

apresentar toda a documentação médica necessária ao deslinde da 

demanda.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao delineado na r. decisão às fls. 

1026/1027, inclusive, quanto ao pagamento dos honorários periciais, 

devendo a Secretaria Judicial guardar observância aos dados bancários 

informados à fl. 1033.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95597 Nr: 3430-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJAC, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Olavo Júnior Antonow 

Cenedese S.A. em desfavor de Deoclécio Luiz Cenedese.

À fl. 60 dos autos, durante audiência de conciliação, a parte Exequente 

postulou pela desistência da presente demanda, com que anuiu a parte 

Executada, postulando ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 60, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Outrossim, defiro o pleito à fl. 60 dos autos, no tocante a retirada das 

restrições impostas à parte Executada junto ao Serasa.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 171-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT, Patricia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8.014

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes na r. sentença às fls. 

332/333, acordaram quanto aos termos das demanda, ocasião em que 

restou estabelecidos os honorários sucumbenciais devidos ao Advogado 

Luis Felipe Lammel, Patrono da parte Exequente.

Ademais, a decisão às fls. 354/358 proferida pelo Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, baixou as penhoras existentes 

nos autos, sendo que na mesma decisão, mas atinente a Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 268-32.2008.811.0086 – Código n. 37277, 

consignou que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais 

são impenhoráveis e não devem compor o conjunto da penhora.

Por sua vez, a parte Exequente e o Advogado Luis Felipe Lammel às fls. 

360/361 e 362/369, pugnaram pelo levantamento dos valores devidos.

Nesse contexto, necessário ponderar que os honorários sucumbenciais 

dispõem de qualidade de crédito preferencial em relação aos demais 

pagamentos, sendo que não pertencem às partes, mas sim ao Advogado.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para levantamento 

dos honorários sucumbenciais nos valores de R$ 11.596,34, conforme 

termo de acordo à fl. 332v°, guardando-se observância aos dados 

bancários informados no pleito à fl. 360.

Quanto aos demais valores, aguarde-se a preclusão da decisão proferida 

nos autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004 

com trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

bem como análise dos valores tido como contratuais, de forma a liberar o 

percentual correto.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao disposto na r. decisão à fl. 333 

e nas demandas apensas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 172-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:MT 7507, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:MT 2.814, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que as partes na r. sentença às fls. 

418/419, acordaram quanto aos termos das demanda, ocasião em que 

restou estabelecidos os honorários sucumbenciais devidos ao Advogado 

Luis Felipe Lammel, Patrono da parte Exequente.

Ademais, a decisão às fls. 435/439 proferida pelo Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, baixou as penhoras existentes 

nos autos, sendo que na mesma decisão, mas atinente a Ação de 

Cumprimento de Sentença n. 268-32.2008.811.0086 – Código n. 37277, 

consignou que os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais 

são impenhoráveis e não devem compor o conjunto da penhora.

Por sua vez, a parte Exequente e o Advogado Luis Felipe Lammel às fls. 

441/442 e 443/450, pugnaram pelo levantamento dos valores devidos.

Nesse contexto, necessário ponderar que os honorários sucumbenciais 

dispõem de qualidade de crédito preferencial em relação aos demais 

pagamentos, sendo que não pertencem às partes, mas sim ao Advogado.

 Desta forma, determino à expedição de alvará judicial para levantamento 

dos honorários sucumbenciais nos valores de R$ 1.667,86 e R$ 

40.987,84, conforme termo de acordo à fl. 418v°, guardando-se 

observância aos dados bancários informados no pleito à fl. 441.

Quanto aos demais valores, aguarde-se a preclusão da decisão proferida 

nos autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004 

com trâmite no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

bem como análise dos valores tido como contratuais, de forma a liberar o 

percentual correto.

De mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao disposto na r. sentença à fl. 419 

e nas demandas apensas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 1467-84.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Casanova, Nedinéia Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 
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OAB:PR 71.613, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça à Exequente.

 Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, entregue a posse do 

imóvel e proceda com a transferência da propriedade do referido bem 

para a exequente, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos moldes do 

delineado às fls. 11.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o cumprimento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o cumprimento voluntário no prazo do art. 523 do Código 

de Processo Civil, fixo desde já multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Intimem-se os terceiros para desocuparem o imóvel, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de imissão na posse.

 Decorrido o prazo contido no parágrafo anterior e quedando inertes os 

terceiros, desde logo determino a expedição de mandado de imissão na 

posse, com reforço policial, em caso necessário.

Postergo o pedido contido no “item 3” de fls. 91 para após a intimação do 

Executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 858-09.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuri Carlos Friedrich Secchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Materiais para Construção Ltda, Meri 

Terezinha Secchi, Claudia Lisiane Oro Ribeiro Ramos, Sadi Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, 

Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:MT 8265-A, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 “Vistos, etc. Homologo o acordo elaborado em juízo, nos termos 

apresentado pelas partes. O acordo atende aos interesses das partes. 

Isto posto homologo o acordo dos autos, suspendendo o processo até 

ulterior pagamento. Cumpra-se. Após, Intime-se as partes no dia 22 de 

abril de 2019 para informar eventual adimplemento.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93628 Nr: 2231-94.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Prigol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 70, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94373 Nr: 2658-91.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Nicolau de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de justificar a morte presumida, DESIGNO audiência para o dia 

14.11.2018, às 13h:30min.

Intime-se a advogada da parte Requerente para informar ou intimar as 

testemunhas arroladas às fls. 06/07, atentando-se para as disposições do 

art. 455, do NCPC.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 928-89.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlas Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Borges Di Ferreira - 

OAB:GO 19.673

 “Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução probatória, de modo que, 

intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sucessivamente, apresentem os pertinentes memoriais finais, iniciando-se 

pela parte Autora. Saem as partes intimadas. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95613 Nr: 3436-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJAC, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Olavo Júnior Antonow 

Cenedese S.A. em desfavor de Deoclécio Luiz Cenedese.

À fl. 62 dos autos, durante audiência de conciliação, a parte Exequente 

postulou pela desistência da presente demanda, com que anuiu a parte 

Executada.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 62, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Exequente, ficando, porém, suspensa a condenação a 

teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95398 Nr: 3304-04.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJAC, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:4747/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 “Vistos, etc. Trata-se de processo de execução de alimentos nos quais 

as partes entraram em acordo, excluindo outros processos. O Ministério 

Público concorda com o acordo. O acordo atende aos interesses do 
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infante, devendo ser homologado. Isto posto, homologo o acordo com 

fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. Publicada em audiência. Saem as 

partes intimadas. Cumpra-se, expedindo o necessário. Designo nova 

audiência 09 de abril de 2019, às 13h:30min, para averiguar o cumprimento 

da avença e outras situações pendentes. Saem as partes intimadas.”

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FAILA MENIN TRICHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001043-78.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o valor atribuído a causa é de R$ 29.826,60 (vinte e 

nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), entendo 

que este não é o Juízo competente para apreciação do feito, visto que se 

trata de demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos 

contra a Fazenda Pública Municipal. A Lei 12.153/2009 instituiu os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações 

cíveis de interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos 

Municípios, com valor até 60 (sessenta) salários mínimos. O artigo 2°, § 4°, 

da mencionada lei estabelece a competência absoluta dos referidos 

Juizados no foro onde estiverem instalados. Destarte, ressalto ainda a 

existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou que as 

causas inerentes à Lei 12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde 

estiverem instalados. Nessas demandas se incluem aqueles em que é 

pleiteada a reposição salarial por ocasião da conversão de Cruzeiro Real 

para URV, como no caso em epígrafe. Sendo assim, o feito em epígrafe 

deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Nova Mutum. Desta feita, para suprir o vício de competência 

absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Nova Mutum, o qual deverá processar e julgar esta 

ação. Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Nova Mutum, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Nova Mutum,06 

de novembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001075-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE ESPINDOLA CECHET - ME (RÉU)

CLAUDETE ESPINDOLA CECHET (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001075-83.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002539-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002539-45.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID 16077006 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 16077006 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 14 de novembro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001215-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCI PRESTES ZIMMERMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001215-20.2018.8.11.0086; Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116252 Nr: 1964-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Casanova
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento e/ou 

designação de audiência, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91993 Nr: 1185-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Peperi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de embargos á execução fiscal opostos pela embargante 

METALÚRGICA PEPERI LTDA, em face do embargado ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos já qualificados nos autos.Inicialmente, saliento que a 

execução fiscal n°. 1740-26.2012.811.0086, código 54254 não está 

garantida e, por isso, os presentes embargos à execução fiscal não 

deveriam ter sido recebidos, vez que se trata de requisito indispensável 

para que haja a sua admissão, nos termos do artigo 16, § 1°, da Lei de 

Execução Fiscal. Os bens oferecidos pela embargante às fls. 25/28 estão 

alienados fiduciariamente em favor da Secretaria de Estado de Indústria, 

Comércio, Minas e Energia – SICME, como forma de garantia do contrato 

n°. 069/2.004/SICME.Ademais, foram prestados como garantia nesta 

execução por pessoas físicas, estranhas aos autos, não obstante sejam 

os sócios da pessoa jurídica ora executada.Sendo assim, imprescindível 

que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL se manifeste acerca dos bens 

oferecidos como garantia da execução, consoante preconiza o artigo 9°, 

inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.Portanto, antes de apreciar qualquer 

pedidos das partes formulados nestes embargos, CHAMO O FEITO A 

ORDEM PARA REVOGAR O RECEBIMENTO DA INICIAL às fls. 57, e 

determinar a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para se manifestar 

acerca dos bens oferecidos como garantia da execução (fls. 25/28 – 

autos código 54254), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu 

silêncio ser interpretado como concordância tácita.Decorrido o prazo sem 

qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114174 Nr: 830-89.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY DE ARRUDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 40.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 640-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditores Não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Franca de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT 22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora por edital da decisão de fl. 89 para, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 3671-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Proceda-se a baixa de eventual restrição existente no 

veículo, oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89875 Nr: 4928-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Pereira dos Santos, Eliane Silva 

Correa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DA CUNHA RIBEIRO 

- OAB:27263, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Thais Aparecida Pena - OAB:OAB/GO 33.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste sobre a proposta de acordo de fl. 80.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37911 Nr: 928-26.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benetti, Gentile, Ruivo Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Rocha Gentile - 

OAB:163.594 / SP, Leonardo Francisco Ruivo - OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 181, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100080 Nr: 268-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMEA, AENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por YKARO 

MICHAEL ESTACIO ALMEIDA DA SILVA representado por sua genitora 

Alcione Estacio Nunes dos Santos, em face de MYCHEL DE OLIVEIRA 

ALMEIDA, processando-se nos moldes do art. 528, §8º, CPC.

Neste feito, o exequente almeja a execução do valor das prestações 

alimentícias referentes ao mês de março de 2018 até julho de 2018, cujo 

débito perfaz o montante de R$ 1.331,64 (um mil trezentos e trinta e um 

reais e sessenta e quatro centavos).

Intime-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida ou apresentar justificativa, nos termos do 

artigo 528, § 8º do CPC, sob pena de protesto judicial e penhora de bens.

Decorrido o prazo ao Executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Processe-se em segredo de justiça.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 86.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83470 Nr: 1095-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Tereza Kochenberger Hattge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Kogler, Dirceu Ogliari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88529 Nr: 4131-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lislaine Salete da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO GMAC 

S/A em face De LISLAINE SALETE DA SILVA, ambos qualificados nos 

autos.

Às fls. 64, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 64), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, pelo fato da integral quitação do débito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 64 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71118 Nr: 3648-24.2012.811.0086
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41667 Nr: 1002-46.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Krauspenhar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Rogerio Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:MT 8.066

 Vistos.

Considerando que o valor da causa encontra-se desatualizado, intime-se 

a parte exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação 

do pedido de fl. 99.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84150 Nr: 1485-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deomar da Silva & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 85/86, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110704 Nr: 6335-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Antonio Ignacio Costa - Me (Point Car 

Chapeação e Pintura)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO o aditamento à inicial apresentado à fl. 27, preenchendo todos os 

requisitos do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o executado não foi citado, intime-se o exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84876 Nr: 1887-50.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Soares Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16846/A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, fazendo-o com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:a) 

Declarar inexistente o débito impugnado pelo autor DANIEL SOARES 

BARROS, no valor de R$ 2.346,00 (dois mil trezentos e quarenta e seis 

reais), objeto de protesto pelo requerido HSBC FINANCE BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 30/31;b) 

INDEFERIR o pleito para condenação do requerido HSBC FINANCE BRASIL 

S/A – BANCO MÚLTIPLO ao pagamento de danos morais ao requerente 

DANIEL SOARES BARROS, considerando a ausência de conduta ilícita por 

parte do demandado que pudesse ensejar o dever de 

indenizar.Considerando que até a presente data o requerimento para a 

concessão da gratuidade da justiça não foi apreciado, tenho por bem 

indeferi-lo, considerando que o demandante não comprovou a sua 

situação de hipossuficiência nos autos, associado ao fato de que está 

assistido por causídico particular e a lide em epígrafe versa sobre contrato 

de financiamento de veículo, em valor considerável.Portanto, em virtude da 

sucumbência mínima do requerido, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, aos causídicos da parte requerida.Após o 

trânsito em julgado e não executada a sentença no prazo legal, 

remetam-se os autos ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79074 Nr: 2297-45.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Cavalheiro Ruffino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 131.443

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 115, informando a intempestividade dos 

embargos de declaração opostos pelo requerido BANCO YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL S/A às fls. 109/114, DEIXO DE RECEBER os referidos 
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embargos, considerando ausência de pressuposto recursal objetivo.

No entanto, com relação aos embargos de declaração opostos pela parte 

requerente às fls. 104/106, aduzindo a ocorrência de omissão e 

contradição na sentença de fls. 95/103, determino seja procedida 

intimação do embargado para que apresente as contrarrazões de 

embargos de declaração no prazo legal, em virtude de que o conteúdo dos 

embargos apresenta caráter modificativo da decisão que poderá lhe trazer 

prejuízos, conforme artigo 1023, § 2°, do Código de Processo Civil, no 

prazo de 05 dias.

Após a apresentação das contrarrazões pelo embargado, tornem os 

autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99363 Nr: 5931-78.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Jesus da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A., Adminstradora 

de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ines Pereira da Cruz - 

OAB:19879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a carta de citação expedida para a requerida MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A não foi entregue no endereço apontado na inicial, 

conforme documento de fls. 51, e a requerente apresentou novo endereço 

às fls. 93, expeça-se novo mandado de citação à demandada para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

reconhecimento da revelia.

Se forem alegadas matérias enumeradas pelo artigo 337 do CPC, intime-se 

a parte autora para apresentar impugnação à contestação, também no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 3615-97.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Digital Eletronica Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por DIGITAL 

ELETRÔNICA LTDA ME em face de OI MÓVEL S/A, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96059 Nr: 3775-20.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADP, SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando de que a demanda refere-se a interesse de incapaz, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em seguida, 

retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 4784-17.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Horacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões aos recurso de apelação, com fulcro no artigo 1.010, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111808 Nr: 6945-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Herminio Pedro Taffarel, Olga Salvagni 

Taffarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos.

 Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 14/12/2018_às 13hrs00min, a qual será realizada no 

centro judiciário de solução de conflitos – CEJUSC.

 CITE-SE o requerido sobre os termos da inicial, bem como INTIME-O para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, desde 

que o faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98804 Nr: 5595-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson Thiarles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, seus pedidos merecem ser julgados procedentes, seja em 

homenagem à proteção constitucional do direito à vida e à saúde, seja em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que à época, 

a vida do substituído CLEVERSON THIARLES DOS SANTOS dependia da 

internação em Unidade de Terapia Intensiva. Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, APENAS para confirmar a tutela 
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antecipada concedida às fls. 19/21, mantendo a referida decisão incólume, 

para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Secretário 

de Estado de Saúde e ao MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, na pessoa da 

Secretária Municipal de Saúde, a obrigação de fazer consistente em 

providenciar, por conta do Sistema Único de Saúde – SUS ou através de 

fornecedor da rede particular, a internação do substituído CLEVERSON 

THIARLES DOS SANTOS em unidade de terapia intensiva. Consigno que a 

demanda foi julgada procedente apenas para confirmar a liminar já 

concedida anteriormente, visto que a liminar já foi cumprida, não 

necessitando mais do atendimento médico pleiteado na exordial. Sem 

custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença sujeita a 

reexame necessário. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119927 Nr: 3610-02.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pressupostos para o recebimento da inicial, intime-se 

a parte autora para se manifestar sobre a litispendência com a ação n°. 

2691-86.2013.811.0086, código 74167, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75248 Nr: 3803-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Verissimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Krauspenhar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Pires - 

OAB:GO 23.750-E, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369, 

Vinícius Borges Di Ferreira - OAB:GO 19.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO 

KRAUSPENHAR LTDA, em face da sentença de fls. 358/360, alegando que 

o decisum estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fl. 372.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pelo embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento da omissão mencionada poderá 

acarretar na modificação do conteúdo da decisão atacada, intime-se a 

parte contrária para apresentar suas contrarrazões no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105883 Nr: 3786-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital São Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdery de Aquino Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento e/ou 

designação de audiência, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103021 Nr: 2132-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Di Angelo, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 30, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a citação por edital, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111317 Nr: 6733-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia de Freitas Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 11/12, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens da devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54254 Nr: 1740-29.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Peperi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Como já determinado nos embargos à execução fiscal em apenso, 
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intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO por remessa dos autos para que 

se manifeste acerca dos bens oferecidos como garantia pela 

executada/embargante às fls. 25/28, não olvidando-se que os referidos 

bens móveis estão alienados fiduciariamente em favor da Secretaria de 

Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância tácita.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52344 Nr: 3359-28.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Aparecida do Sacramento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista a constrição efetivada pelo Sistema RENAJUD sobre o 

veículo indicado às fls. 77, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

sobre o veículo, a ser cumprido no endereço indicado pelo exequente às 

fls. 78, mediante expedição de carta precatória.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores bloqueados às fls. 70/71 em 

favor da parte exequente, a serem transferidos para a conta bancária 

indicada às fls. 78.

Caso o cumprimento do mandado seja infrutífero, intime-se o exequente 

para se manifestar acerca do prosseguimento da execução, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 204-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 31, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a citação por edital, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111110 Nr: 6591-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Trindade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 10/11, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

NCPC.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens das devedoras, procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110857 Nr: 6418-14.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Aparecida Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão do agravo de instrumento de fls. 11/12, a qual 

determinou o processamento da presente execução fiscal, recebo a 

petição inicial, ao passo que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Cite-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.

A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça fará 

a penhora de bens da devedora, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

Se necessário for, poderá o Sr. Meirinho utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os honorários 

advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 3434-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Rossato Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por LUIZ FELIPE 

LAMMEL em face de JOSÉ VICENTE ROSSATO STEFANELLO, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor dos honorários de 

sucumbências.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação da capa dos autos para constar o cumprimento de 

sentença, bem como polo ativo Luiz Felipe Lammel e polo passivo da ação 

José Vicente Rossato Stefanello.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52619 Nr: 161-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 609 de 998



 PARTE AUTORA: Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 (...) O embargante narra que a sentença seria contraditória, porque não 

deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais na importância equivalente a 40% (quarenta por cento) do 

valor atualizado da causa, pois teria sucumbido infimamente. Para o 

doutrinador Humberto Theodoro Junior, a contradição ocorreria quando 

“no ato decisório acham-se presentes ‘proposições entre si inconciliáveis” 

. Nesse diapasão, não verifico que a decisão seja contraditória, mas 

apenas que o embargante deseja se valer dos embargos de declaração 

para função que não é aquela prevista no ordenamento jurídico, qual seja, 

a de modificar a sentença, o que somente é permitido através de recurso 

de apelação. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais 

foi realizada de acordo com o disposto expressamente nos artigos 85 e 86 

do Código de Processo Civil, que fixam a necessidade de estabelecimento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença e a 

imprescindibilidade de realizar a distribuição proporcional das despesas, 

em consonância com o teor da decisão judicial. Sendo assim, CONHEÇO 

dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a decisão embargada incólume em todos os seus termos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 3042-93.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atilio Defant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME, Neidir 

Aparecida Carneiro Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:MT 

2.147

 Vistos.

De proêmio, consigno que o advogado da parte executada, ao informar 

sua renúncia às fls. 106 não anexou comprovante de que a parte 

executada tenha sido devidamente notificada.

A renúncia do advogado deve ser exarada ao cliente de forma que seja 

possível aferir que este tenha efetivamente tomado ciência do ato, nos 

termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia.”

Assim, a renúncia manifestada nos autos não pode ser tida como válida. 

Todavia, o causídico não pode ser compelido a continuar patrocinando os 

interesses de pessoa cuja relação de confiança teria sido quebrada.

Sendo assim, apenas para tentar evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, intime-se o causídico renunciante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos comprovante hábil a 

demonstrar que as executadas tenham tomado ciência de sua renúncia, 

bem como para que constituam novo advogado.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 976 Nr: 54-27.1997.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noka - Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovetril Oleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:58899-A

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 1001/1002, e determino a suspensão do feito 

conforme preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52060 Nr: 3076-05.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artemio Heidmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Gomes Prudencio, Vivaldo Cavalcante 

Prudêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: - - OAB:MT, Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por ARTEMIO 

HEIDMANN em face de VIVALDO CAVALCANTE PRUDÊNCIO e VIVALDO 

GOMES PRUDÊNCIO, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99959 Nr: 197-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdAS, JCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 Vistos.

Cuida-se de execução de alimentos fixados em título judicial, pelo rito do 

artigo 528, § 3°, do CPC, movida pela exequente HELOÍSA DE ALMEIDA 

SANTOS, representada por sua genitora Jucinéia Correa de Almeida, em 

face do executado HENRIQUE SOUZA SANTOS, todos já qualificados nos 

autos.

Nos termos da decisão anterior, a exequente foi intimada para atualizar o 

valor da execução, incluindo-se apenas as prestações que reputasse 

devidas a partir do mês de outubro de 2016, além de se manifestar sobre 

o recibo encartado pelo executado às fls. 56, concernente ao pagamento 

da pensão alimentícia, referente aos meses de janeiro a dezembro de 

2016.

Foi determinado ainda que após a manifestação da exequente, fosse 

aberta vista dos autos ao Ministério Público para confecção de parecer.

Às fls. 75/79, a exequente, representada por sua genitora, sustenta que o 

recibo apresentado pelo executado às fls. 56 teria sido adulterado, pois 

teria sido efetuado o pagamento apenas de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), e não de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 610 de 998



reais), mas não comprova suas alegações.

Outrossim, atualizou o valor do débito, apontando como devida a 

importância de R$ 4.422,11 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 

onze centavos).

Às fls. 82, o Ministério Público requereu a intimação do executado para se 

manifestar sobre o novo cálculo de fls. 80/81 e a intimação da exequente 

para demonstração da falsificação dos recibos.

Sendo assim, defiro os requerimentos ministeriais e determino a intimação 

do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados às fls. 

80/81, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita e, 

intime-se a exequente para que demonstre a falsificação do recibo 

apontado, eis que é seu o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do 

Código de Processo Civil, também do prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para ambas as partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54889 Nr: 2368-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 (...) Para os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero, em seu Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, na 

p. 569, obscuridade, contradição e omissão podem ser assim definidas: 

“Obscuridade. Obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade 

concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contradição. A decisão 

é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A 

contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma 

decisão (...). Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer 

dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser 

completa. Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão 

pela qual cabem embargos de declaratórios quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.” A embargante não 

indicou qual a hipótese de cabimento dos embargos de declaração, 

mencionando apenas que a sentença não teria determinado a liberação 

dos valores depositados pelo executado em favor da 

exequente/embargante. Analisando o caso em apreço, entendo que a 

decisão embargada realmente não é omissa, contraditória, obscura ou 

apresenta erro material, de maneira que a extinção do feito foi a medida 

correta a ser adotada, vez que, malgrado a embargante noticie que não 

tenha sido realizada a liberação dos valores, o alvará eletrônico encartado 

aos autos demonstra o contrário, conforme fls. 219 e o extrato anexo a 

presente decisão, que indica que os valores mencionados já foram pagos 

à embargante/exequente. Sendo assim, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão 

embargada incólume em todos os seus termos. Nestes termos, transitada 

em julgado esta decisão, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

e anotações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24932 Nr: 14-11.1998.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Javé de Sá Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à delegacia da receita 

federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda do executado, visto que não demonstrado pelo exequente que 

foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis 

de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79360 Nr: 2568-54.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por HSBC BANK 

BRASIL S/A em face de RODRIGO FERREIRA LEITE, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82297 Nr: 317-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Bruno da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da analise dos fatos deixo de apreciar o pedido de fls. 81, sendo que a 

presente ação já foi convertida em mandado executivo conforme fls. 72.

Outrossim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar acerca da certidão de fls. 80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76149 Nr: 4724-49.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova, Romildo José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o disposto nos artigos 246, inciso I e 247, caput, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente à fl. 

82 e determino a citação do requerido ROMILDO JOSÉ GONÇALVES no 

endereço ROD D MT 240 KM 45, REGIÃO RONDOLANDIA, MUNICÍPIO DE 

NOBRES - MT, por meio de carta precatória.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86621 Nr: 2890-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME, Clecio Dias Barbosa, Edilaine Stefano Capana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o disposto nos artigos 246, inciso II e 247, caput, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerente à fl. 171 e determino a citação dos requeridos no endereço Av. 

dos Uirapurus Nº 453 e 503, Centro Nova Mutum-MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76059 Nr: 4635-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Luis Schilling Me, Viveiro de Mudas 

Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 72.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 2550-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Joarez Antônio 

Sfredo, Márcia Taffarel Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à delegacia da receita 

federal solicitando informações acerca das declarações de imposto de 

renda do executado, visto que não demonstrado pelo exequente que 

foram esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis 

de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Sendo assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77983 Nr: 1438-29.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdery de Aquino Silva & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os documentos juntados às fls. 113/116 se trata de 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proceda-se ao 

desentranhamento dos referidos documentos, encaminhando-os para 

distribuição por dependência dos autos Código 77983.

Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114246 Nr: 863-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 

INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 
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Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 1118-81.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninha Nelina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Brites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado 

por ANTONINHA NELINA RODRIGUES, em face de EDER BRITES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 53, fora expedida matéria para imprensa com a finalidade de intimar a 

parte autora.

À fl. 54, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da autora.

À fl. 55, fora expedida carta de intimação da requerente para dar 

prosseguimento ao feito.

À fl. 57, fora juntado o AR intimando a requerente.

 À fl. 58, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, transcorreu in albis o prazo para 

manifestação da autora, motivo pelo qual se faz necessária à extinção da 

ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71674 Nr: 186-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 143 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92394 Nr: 1440-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYA JOANNA DARCK ARANTES SIQUE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvara Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:MT 15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face de MARYA JOANNA DARCK ARANTES SIQUEIRA, todos já 

qualificados nos autos.

 Às fls. 51, o BANCO BRADESCO S/A informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Dispenso o executado do pagamento das custas processuais, pois 

reconheceu o débito extrajudicialmente.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 5167-92.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 55.

Assim, concedo a dilação de prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96161 Nr: 3868-80.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crisleia de Paula dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Navarro - OAB:SP 

246.261, João Paulo de Faria - OAB:SP 173.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ajuizado por CRISLEIA 

DE PAULA DOS SANTOS, em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 33, fora juntada certidão de publicação de expediente.

À fl. 34, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da autora.

À fl. 35, fora expedido mandado de intimação.

 À fl. 37, fora juntada certidão de intimação negativa.

 À fl. 38, fora deferida a expedição do edital.

À fl. 40, foi afixado o edital de intimação da parte autora.

À fl. 41, fora apresentada certidão de decurso de prazo do edital.

À fl. 42, fora juntada cópia de petição do autor.

À fl. 43, fora juntada decisão para intimação da parte autora para assinar 

a petição de fl. 42.

À fl. 44, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

À fl. 45, fora juntada decisão para intimação da parte autora sob pena de 

concordância tácita.

 À fl. 46, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, transcorreu in albis o prazo para 

manifestação da autora, motivo pelo qual se faz necessária à extinção da 

ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 613 de 998



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70775 Nr: 3284-52.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos as fls. 110/111, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 14536 Nr: 60-58.2002.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes JP, Edson Luís Carvalho, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adna Souza Guimarães - 

OAB:132.446-SP, Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 13.827-A, 

Fernando J. A. Pissini - OAB:2326-MS, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 681/682 se trata de 

cópia, o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 681/682 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 2753-58.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Pinheiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odebrecht Infraestrutura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Mayrink de 

Oliveira - OAB:78.012, DIOGO UEHBE LIMA - OAB:184.564, ISABELA 

REBELLO SANTORO - OAB:135.476, LUCILA DE OLIVEIRA CARVALHO 

- OAB:43.158, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, RICARDO 

ALVES DE OLIVEIRA FILHO - OAB:83.041, RODRIGO ABREU AMORIM - 

OAB:80.789, RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - OAB:65.776

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24181 Nr: 455-79.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toni Juliano Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura 

Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por TONI 

JULIANO EMERICK em face de COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA 

e BAYER CROPSCIENCE LTDA, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 1801, sentença homologando o acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 1810/1812, alvarás de liberação de valores.

 À fl. 1814, comprovante de pagamento dos alvarás expedidos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3884 Nr: 37-54.1998.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Welter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilseg Seguradora do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira dos 

Santos - OAB:5667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o Dra. Milena Piragine , para que tome ciência acerca 

do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) dias 

para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84231 Nr: 1544-54.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela dos Santos Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Merener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Stumm - OAB:RS 

25.056

 Vistos.Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais 

promovida pela requerente ROSÂNGELA DOS SANTOS ANDRADE, em 

face do requerido RUDIMAR MERGENER, ambos já qualificados nos 

autos.Pois bem. A respeito da denunciação da lide postulada pelo 

requerido, trago à colação a redação do artigo 125, do Código de 

Processo Civil, vejamos:“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, 

promovida por qualquer das partes:I - ao alienante imediato, no processo 

relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 

possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;II - àquele que 

estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, 

o prejuízo de quem for vencido no processo.§ 1o O direito regressivo será 

exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, 

deixar de ser promovida ou não for permitida.§ 2o Admite-se uma única 

denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu 

antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por 

indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova 

denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido 

por ação autônoma.”Portanto, considerando que a ASSOCIAÇÃO DE 

GRUPOS SOLIDÁRIOS - AGS, denunciada pelo demandado, tem obrigação 

contratual de ressarcir os danos supostamente causados pelo requerido 

caso seja vencido na demanda, ACEITO a denunciação da lide formulada, 

e determino a inclusão da ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS SOLIDÁRIOS – AGS 
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como denunciada no feito em epígrafe, a qual poderá assumir posição de 

listisconsorte do polo passivo.Assim, apreciadas todas essas questões, 

cite-se a denunciada à lide para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo legal, nos termos do artigo 126 do Novo Código de Processo Civil, 

constando as advertências legais.O denunciante deverá providenciar a 

citação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento, em observância ao artigo 131 do Novo Código de Processo 

Civil.Procedam as devidas retificações na capa dos autos. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 4227-64.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Lachmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTM MAQUINAS E USINAGENS LTDA ME, Bano 

Itau Unibanco S/a, HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Intime-se os réus Banco Itaú Unibanco s/a e Hsbc Bank Brasil s/a – Banco 

Múltiplo, para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os originais 

dos documentos de fls. 83/86.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87420 Nr: 3363-26.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE proposta por EDSON 

MORAES DE SANTANA em face de JANETE MORAES SANTANA, 

representada por sua genitora Jucinete Aparecida de Santana, todos já 

qualificados nos autos.

 Às fls. 34/35, a parte exequente informou a quitação integral do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 915-46.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Aparecida Becker, Andressa Aparecida 

Becker, Anderson José Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Feitosa de Melo, Sinaih 

Transportes Ltda. - Me, Mapfre Seguros Gerais S/A., E P de Lima 

Transportes - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Louise 

Rainer Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:MT 17.513

 Vistos.

Em virtude de que as requeridas SINAIH TRANSPORTES LTDA – ME, E.P. 

DE LIMA TRANSPORTES – ME e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A já 

apresentaram contestação nos autos e pelo fato de que o tema dos autos 

versa sobre responsabilidade solidária, intimem-se as demandadas para 

que informem nos autos se concordam com o pedido formulado pelos 

requerentes para exclusão do demandado ANTÔNIO MARCOS FEITOSA 

DE MELO do polo passivo, em razão da desistência manifestada às fls. 

340, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 329, c/c artigo 

485, inciso VIII, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de seu 

silêncio ser interpretado como concordância tácita.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25853 Nr: 1998-20.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Sartori Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por MARIA 

JOANA SARTORI EMERICK em face de COMERCIAL AGRICOLA 

PRODUTIVA LTDA e BAYER CROPSCIENCE LTDA, todos já qualificados 

nos autos.

 À fl. 1557, sentença homologando o acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 1571/1573, alvarás de liberação de valores.

 À fl. 1577, comprovante de pagamento dos alvarás expedidos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 3140-05.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento e/ou 

designação de audiência, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 6028-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53398 Nr: 902-86.2012.811.0086

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Morais Almeida 

Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Ainda que tal conduta não esteja prevista no procedimento relativo à 

liquidação de sentença por arbitramento, intime-se o MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM/MT para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela 

parte exequente às fls. 211 e a petição de fls. 207/210, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 93 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98071 Nr: 5162-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76942 Nr: 530-69.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Eloiza Cristina Castelan, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega às fls. 87 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço dos executados.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 1321-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço da 

requerida, sob pena de extinção.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114243 Nr: 861-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado ROGÉRIO MENDES GUERRA (CPF: 

463.077.709-10) está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95254 Nr: 3222-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não efetuar o pagamento ou se não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (artigo 701, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil).

CONSIGNE-SE que caso a parte requerida quite o valor pleiteado, ficará 

isenta de custas processuais (artigo 701, § 1º, NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85924 Nr: 2498-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Silvério Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos. (...) De acordo com o CPC/2015, em seu artigo 272, as intimações 

serão feitas por meio eletrônico e, quando não realizadas dessa forma, 

serão efetivadas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 

Sendo assim, às fls. 121 foi certificado o impulsionamento para intimação 

do embargado para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

mediante publicação da matéria de imprensa. Em consulta ao Sistema 

Apolo, nos termos da certidão anexa a esta decisão, foi publicada a 

intimação no Diário Oficial em 14/10/2016, apontando como advogada do 

polo passivo a causídica Louise Reiner Pereira Gionédis, OAB/MT 

16.691-A. Todavia, nos autos da execução n°. 692-69.2011.811.0086, 

código 49612, às fls. 94, o BANCO DO BRASIL comunicou a constituição 

de novos advogados para representar seus interesses, na pessoa dos 

patronos Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918 e Fabiula Müller 

Koenig, OAB/PR 22.819, apresentando procuração e substabelecimento 

às fls. 95/96, protocolizados pelo PEA em 16/09/2016. Portanto, em 

14/10/2016, quando foi publicada a intimação destinada à patrona Louise 

Rainer Pereira Gionédis para apresentar impugnação aos embargos, esta 

não estava mais patrocinando os interesses do embargado, mas sim os 

advogados Gustavo R. Góes Nicoladelli, OAB/PR 56.918 e Fabiula Müller 

Koenig, OAB/PR 22.819, os quais não foram incluídos no Sistema pela 

Secretaria. Por isso, evidente a irregularidade da intimação realizada e, 

consequentemente, torno sem efeito a certidão de fls. 123. Desta forma, 

proceda-se a inclusão no Sistema Apolo dos novos advogados que 

representam os interesses do BANCO DO BRASIL, indicados às fls. 97 da 

execução n°. 692-69.2011.811.0086, procedendo-se à intimação dos 

mesmos para apresentação de impugnação aos embargos à execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretendam produzir. 

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49612 Nr: 692-69.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silvério Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Ante o pedido de constrição através do Sistema BACENJUD às fls. 100, 

intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado do valor 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o último 

demonstrativo apresentado é do ano de 2011.

Após, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1363-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Cardoso da Silva ME, Luzinete 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. 
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INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual 

moderno e de uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, 

do Código de Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por 

desídia das partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação 

pessoal, adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas 

todas as tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. 

Precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A 

interpretação do dispositivo em tela deve observar, dentre outros 

aspectos, a finalidade da norma concebida pelo legislador, sob pena de 

privilegiar a literalidade do texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim 

maior de quem busca o Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal 

específica e efetiva à proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).” Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do executado. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 2212-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Ferraboli - ME, Lairton Ferraboli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 102 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92316 Nr: 1381-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Às fls. 74/80, o exequente noticiou nos autos a interposição de 

recurso de agravo de instrumento, informando que havia esgotado os 

meios de busca de endereços do executado, pois forneceu dois 

endereços distintos, em que o devedor não foi localizado, de modo que 

preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto dos bens 

descritos na inicial, sendo que o pedido relativo ao mérito do recurso diz 

respeito justamente ao requerimento para determinação da expedição do 

mandado de arresto. Às fls. 82/83 foi encartada a decisão monocrática 

proferida pelo Relator, deferindo a liminar de antecipação de tutela 

recursal, para determinar que fosse realizada a busca de bens pelos 

Sistemas BACENJUD e RENAJUD. Assim, em obediência a decisão 

proferida na liminar do agravo de instrumento, foram realizadas as buscas 

pelos referidos sistemas, sendo inserida restrição sobre o único bem 

localizado, qual seja, um veículo Ford F1000, placas BJN-1534, conforme 

comprovante de fls. 90. Intimado o exequente para se manifestar, este 

requereu às fls. 96 a realização de busca de bens pelo Sistema INFOJUD. 

Pois bem. Tendo em vista que a decisão monocrática não determinou que 

fosse realizada a busca de bens pelo Sistema INFOJUD, indefiro o pedido 

do exequente, tendo em vista a ausência de citação da parte contrária e a 

desnecessidade de violação do sigilo fiscal do executado neste momento 

processual. Ademais, foi realizada restrição veicular em automóvel de 

propriedade do executado, de modo que o exequente deve especificar 

qual conduta irá adotar quanto ao bem constrito. Logo, intime-se a parte 

exequente para informar o endereço correto do executado, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

suspensão e arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78910 Nr: 2135-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Reis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 83 que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76052 Nr: 4628-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia da Silva Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 55, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76848 Nr: 448-38.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL TRANSPORTES LTDA - ME, Ivair Allebrandt, 

Luciane Pedralli Allebrandt, Marcos Luciane Pedralli Allebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

opostos pelo causídico Dr. Renato Feliciano de Jesus Nery, em face de 

suposta omissão contida na sentença de fls. 51, que julgou extinta a 

presente execução, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código 
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de Processo Civil, vez que exequente e executados teriam celebrado 

acordo, colocando fim à celeuma.Considerando os efeitos infringentes 

atribuídos aos embargos de declaração manejados pelo embargante e 

tendo em vista a necessidade de se garantir a efetividade do princípio do 

contraditório no presente caso, uma vez que eventual reconhecimento da 

omissão mencionada poderá acarretar na modificação do conteúdo da 

decisão atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.Cerca dos embargos de 

declaração opostos pelo exequente às fls. 130/132, alegando que a 

sentença embargada seria omissa apenas porque não teria apreciado o 

pedido para publicação dos atos processuais em nome dos novos 

advogados constituídos pelo BANCO BRADESCO S/A, ACOLHO os 

respectivos embargos de declaração, para determinar que as intimações 

do feito seja realizadas em nome dos advogados indicados às fls. 

132.Proceda-se ao seu respectivo cadastro no Sistema 

Apolo.Desentranhe-se os embargos de declaração opostos pela segunda 

vez pelo causídico RENATO FELICIANO DE DEUS NERY às fls. 134/213, 

visto que apenas reiteram os embargos de declaração já opostos às fls. 

52/129.Após, voltem-me conclusos para decisão.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29267 Nr: 2176-32.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Chrisostomo Duarte, Edegar Luis 

Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1010948-29.2018.8.11.0015 para o órgão 4ª VARA 

CÍVEL DE SINOP, consoante comprovante de fl. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 2340-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME, Saulo Araujo Felipe, Gilmar Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a restrição efetuada pelo Sistema RENAJUD sobre os 

veículos indicados às fls. 56/57 e a ausência de oposição de qualquer 

impugnação pelos executados, intime-se o exequente para que se 

manifeste sobre o prosseguimento da execução, informando o endereço 

correto para cumprimento do mandado de penhora e avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24783 Nr: 2-02.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carol Agromáquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Zerbinatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sanches Casati - 

OAB:9422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 155, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46717 Nr: 2140-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Expeça-se o alvará para liberação dos valores bloqueados às fls. 90/91 e 

vinculados às fls. 92/94, à conta bancária indicada pela parte exequente 

às fls. 96.

Após, intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado do valor 

do débito exequendo, nos termos da sentença proferida nos embargos à 

execução n°. 161-46.2012.811.0086, código 52619, além de requerer o 

impulsionamento da execução, a fim de obter a satisfação do valor 

remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão e 

arquivamento.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31547 Nr: 1097-81.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Ablair Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frademir Vicente de Oliveira - 

OAB:MT - 5478, Joao Batista Ferreira - OAB:MT 10.962-B, Laércio 

Faeda - OAB:3589-B/MT, Nagib Kruger - OAB:MT 4.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ANTONIO CARLOS CAPELETI S'ANTANA - OAB:8.554 

MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, Fernando Biral de 

Freitas - OAB:12678-A/MT, JOSÉ WILZEN MACOTA - OAB:7.481 MT, 

KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8.660/MT, Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57.596/SP, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128.301 SP

 Vistos.

Ante a ausência da parte exequente à audiência de conciliação e esta ter 

restado prejudicada, intime-se o exequente para requerer o 

impulsionamento da presente execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78355 Nr: 1730-14.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 (...) Às fls. 51/54, cópia da sentença dos autos de ação de rescisão de 

contrato. Às fls. 55/57, o exequente apresentou novos cálculos do valor 

do débito, bem como requereu a liberação dos valores penhorados. Às fls. 

59/62, o executado apresentou impugnação aos cálculos. Às fls. 64/66, o 

exequente manifestou-se novamente, afirmando que o cálculo 

apresentado pelo executado inclui apenas a multa da clausula décima 

oitava. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Conforme decisão de fls. 49, restou determinada a elaboração de novo 
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calculo, observando os parâmetros fixados na sentença dos autos ação 

de rescisão de contrato nº 1539-66.2014.811.0086 – Código 78355 e 

embargos à execução de nº 455-28.2014.811.0086 – Código 82258. No 

que tange à impugnação ao calculo apresentada pelo executado à fl. 

59/60, tenho que este não merece prosperar, isso porque tal calculo 

refere-se tão somente à multa estipulada na clausula décima oitava do 

contrato, deixando de incluir os meses de aluguel atrasado, contas de 

água e energia elétrica e troca de fechadura, além da multa por 

descumprimento da cláusula décima primeira. Desse modo, AFASTO A 

IMPUGNAÇÃO AO CALCULO de fls. 59/60, bem como tendo o calculo 

apresentado pelo executado às fls. 64/67 atendido os termos das 

sentenças proferidas nos autos ação de rescisão de contrato nº 

1539-66.2014.811.0086 – Código 78355 e embargos à execução de nº 

455-28.2014.811.0086 – Código 82258, PROCEDO SUA HOMOLOGAÇÃO, 

para que surta os efeitos legais. Proceda à vinculação a estes autos dos 

valores penhorados às fls. 35/36 junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Após a respectiva vinculação dos 

valores, com as respectivas atualizações destes, a fim de se apurar o 

quantum que há penhorado no feito, notadamente porque tais valores 

foram penhorados no ano de 2014, retornem os autos imediatamente 

conclusos para deliberação quanto ao levantamento dos citados valores. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78112 Nr: 1539-66.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ricardo Menolli, Nara Lucia Silvestrini Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Vicente Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 106, isso porque os honorários advocatícios 

cobrados nos autos em apenso de Código 78355 referem-se aos fixados 

quando do recebimento da inicial, fixados na decisão de fls. 25.

Os honorários advocatícios sucumbenciais executados neste feito se 

referem aos fixados na sentença de fls. 57/64 e, portanto, legítima sua 

cobrança.

 Assim, certifique-se o decurso de prazo para pagamento voluntário do 

débito e, em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 2255-88.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para revogar a sentença de fl. 65, 

concedendo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. No 

mais, recebo a inicial, visto que em da análise perfunctória, presentes os 

requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em vista do acordo celebrado às fls. 67/72, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Honorários 

na forma entabulada no acordo, e isenção de custas processuais de 

acordo com o artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71185 Nr: 3720-11.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelindo Luiz Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocini & Rocini LTDA (Agro Safra), JC Moreira 

Agricola ME (Multisafra)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Marcos Vinícius Mendes de Moares

endes de Moraes - OAB:, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:MT 

8250

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por JC MOREIRA 

AGRÍCOLA-ME em face de ZELINDO LUIZ CELLA, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109720 Nr: 5815-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGK, GTVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, LUIZ GUSTAVO FERNANDES - OAB:MT 14916-B

 Vistos.

Em tempo, considerando que foi fixada a guarda dos menores Davi Lucas 

Tavares de Souza e Maria Luiza Tavares de Souza em favor dos avós 

paternos Lindalva de Jesus Pereira e Ademiu Mariano de Souza, 

expeça-se o respectivo termo de guarda definitiva.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 3783-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovi Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A, Moisés Batista 

de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 61, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 
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recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88188 Nr: 3837-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMM, CdSMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos.Cuida-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ajuizada pelo requerente Diones Maikon 

Gonçalvez Azevedo, em face dos requeridos Sofia Mendes Melo 

representada por sua genitora Kellen Maria Mendes e Cristiano da Silva 

Mello todos já qualificados nos autos.Inicialmente, considerando que não 

foram suscitadas quaisquer matérias preliminares ou prejudiciais ao 

conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR SANEADO.Fixo como ponto 

controvertido a confirmação da paternidade do requerente DIONES 

MAIKON GONÇALVES AZEVEDO pela requerida SOFIA MENDES MELLO, 

sendo comprovada conforme conta os documentos de fls. 12/13 do 

exame de DNA.Por fim, havendo pedido da parte autora e ministerial nesse 

sentido, designo audiência de instrução e julgamento para o dia _ 

19/02/2019, às 13h00min, tendo em vista que se trata de demanda de 

ação negatória de paternidade cumulada com investigação de 

paternidade.Retifiquem-se os autos para constar no polo passivo, o nome 

da menor Sofia Mendes de Mello como requerida, e o nome de sua 

genitora Kallen Cristina como representante.Intime-se as partes do 

requerido para que compareçam à audiência.Ciência ao Ministério Público 

e à Defensoria Pública.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92985 Nr: 1843-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta por HSBC BRASIL 

ADMINISTRADÓRA DE CONSÓRCIO LTDA em face de CIRILO WANDERLEI 

FERST, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 33/35, foi juntado aos autos o acordo entabulado pelas partes, 

requerendo a homologação.

À fl. 45, foi proferido despacho para trazer aos autos o acordo em suas 

folhas originais.

À fl. 54, o requerido foi devidamente intimado conforme AR de fl. 53, 

deixando transcorrer in albis o prazo para contestação, conforme certidão 

de fl. 81.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, considerando que o requerido devidamente intimado deixou de 

se manifestar acerca das cópias trazidas aos autos, reconheço a 

autenticidade do acordo entabulado pelas partes às fls. 33/35.

 Assim, em vista do acordo celebrado à fl. 33/35, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo às mesmas, 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas na forma do acordo.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110707 Nr: 6338-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Britzke da Veiga Transportes e Carregamento 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO o aditamento à inicial apresentado à fl. 19, preenchendo todos os 

requisitos do artigo 319 do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o executado não foi citado, intime-se o exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo endereço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32163 Nr: 1740-39.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Helena Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:MT 5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente do Termo de Penhora expedido nos autos às fls.182, 

bem como para que provicencie a averbação da penhora na matrícula do 

imóvel, a teor da decisão de fls 180, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75336 Nr: 3890-46.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Bueno Barcellos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Paulo Cabral, Lenice Lambrecht Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 49/50 e 54/55, 

bem como para que promova o devido andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99964 Nr: 201-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISO JOSE HUNGER, Espólio de João 

Claudio Nied, Dulce Nied

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA visando ao pagamento de quantia certa em 

dinheiro, promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
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ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE – SICREDI OURO VERDE em 

face do requerido TARCISO JOSE HUNGER e ESPÓLIO DE JOÃO CLAUDIO 

NIED, ambos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, os devedores 

foram citados pessoalmente às fls. 44 e 58.

Entretanto, não quitaram o débito, bem como não ofereceram embargos 

nem constituíram procurador nos autos, conforme certidão de fl. 60.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, confirmada a citação dos requeridos conforme certidão de 

fls. 44 e 58.

 No mais, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA APOLO, 

CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, em virtude de se tratar de processo incluso na 

Meta 02 – CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que compareça ao balcão da Secretaria da 2ª Vara para retirar, 

mediante recibo, os documentos desentranhados de fls. 05/22, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 833-64.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerdau Açominas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A Zambirão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELINO MONTEIRO NETO - 

OAB:31142, BRUNA ALVES - OAB:381481, CARLOS AUGUSTO 

MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:183536, Eduardo Silva 

Gatti - OAB:OAB/MT 234.531, GABRIELA MAIMERE MIELE - 

OAB:380284, Henrique Rocha Neto - OAB:17139/GO, JAIRO ENRICO 

KATSUDA DE LUCA - OAB:380300, Jaqueline Olders Neves - 

OAB:9498, Mario Pedroso - OAB:10220/GO, MATHEUS DANIEL 

XAVIER - OAB:363013, PABLO DOTTO - OAB:147434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40602 Nr: 3465-92.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borsatti & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda da executada, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86705 Nr: 242631-45.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARIA CASAGRANDE LAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Vicari - 

OAB:OAB/RS 28.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78876 Nr: 2100-90.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Bachi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Sérvio Túlio de Barcelos, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87969 Nr: 3708-89.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DE QUADROS SILVA, Posto 29 Comércio 

de Combustíveis Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 
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Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 1819-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA SANTOS BIZINOTTO, Ataide Bizinotto 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 105/106, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, proceda ao desentranhamento dos documentos de fls. 05 a 22, 

mantendo somente as cópias aos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CONCEICAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000351-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CIRO CONCEICAO MARTINS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL Sentença. Vistos etc. Relatório dispensado em conformidade com 

o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Do Julgamento Antecipado 

da Lide. Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele 

colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que 

a matéria discutida nestes autos não prescinde de produção de provas em 

audiência, já que os documentos se mostram suficientes, passo a julgar a 

lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já salientou que: “[...] 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é 

dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ – 4ª, Turma, 

Resp. 2833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 

17/09/90, p. 9513). Do Mérito. De início, vislumbra-se que, ao contrário do 

que sustenta a parte Requerida, a relação jurídica existente entre as 

partes é de consumo, uma vez que o Autor encontra-se abarcado pelo 

conceito normativo positivado nos arts. 2º c.c 17 c/c 29, da Lei nº 

8.078/90 e, igualmente, a parte Ré subsume-se ao conceito especial do 

art. 3º do referido diploma legal. Com efeito, o caso em comento se sujeita 

às normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor, já que 

presentes os elementos constitutivos da relação consumerista. Nesse 

passo, imperioso ressaltar que o art. 6º, VIII, do CDC, assegura como 

direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Neste 

ponto, releva notar que o julgamento definitivo da ADIN 2.591 pelo STF 

consolidou-se que as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo CDC. Nessa linha, 

a súmula 297 do STJ: Aplica-se às instituições financeiras o Código de 

Defesa do Consumidor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor do 

Requerente. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. Numa análise apurada dos autos 

denota-se que o pleito exordial merece procedência. De elementar 

conhecimento que a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou seja, independe da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a presença de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado. Trata-se da responsabilidade fundada 

na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao 

dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Assim é também porque se aplicam à 

hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao 

consumidor e a inversão do ônus da prova, em virtude da relação jurídica 

travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que o autor é 

a destinatário final dos serviços prestados pelo banco Requerido, que o 

faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade, 

fazendo assim com que as partes se enquadrem perfeitamente nos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, competindo a ele, produzir prova 

documental capaz de demonstrar que, no presente caso concreto, não 

houve falha no serviço prestado. E, sob tal diapasão, forte na exegese do 

art. 14 da Lei 8.078/90, salta à vista que a parte Requerida responde 

independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos 

impingidos ao consumidor. No caso em apreciação, ao analisar os fatos 

narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se 

que a parte requerida lançou o nome do Requerente no cadastro de maus 

pagadores em virtude de uma dívida, que, segundo o Autor, já fora 

devidamente adimplida. Em sua contestação, o banco Requerido, apesar 

de alegar que o Autor efetuou transações e que o contrato que gerou a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é diverso daquele da inicial, 

se resumiu em colacionar aos autos o mesmo negócio apresentado pelo 

demandante, com identidade de valores e data, restando, ausentes, 

portanto, argumentos aptos a demonstrar a legalidade da cobrança que 

gerou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não se 

desincumbindo assim do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código 

de Processo de Civil. Sob este prisma, importante destacar que inegável é 

o fato de que já houve relação jurídica entre as partes, conforme Proposta 

de Empréstimo com Amortização Mediante Consignação em Benefício 

Previdenciário do INSS, juntado pelo banco requerido no Id. 16202106, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 623 de 998



porém, há de se considerar o relato do Requerente no sentido de que 

dívida contraída perante o demandado já se encontra liquidada, haja vista 

que este comprovou o adimplemento por meio dos comprovantes 

carreados com a inicial (Ids. 12231020, 12231031 e 12231110). Deveria a 

Requerida demonstrar que de fato houve a contratação de outro 

empréstimo e/ou comprovar a inadimplência da parte Autora no que se 

refere ao crédito discutido nos autos. Destarte, tendo em conta que parte 

Requerente demonstra o fato constitutivo de seu direito e o demandado 

não contesta o pagamento dispendido pelo Requerente, deixando de 

trazer para o presente feito quaisquer documentos demonstradores da 

contratação de outro empréstimo por ele, não resta outra conclusão senão 

a de que sua conduta de inclusão do nome do Autor no rol de maus 

pagadores, mesmo após este já ter quitado o empréstimo recebido, foi 

ilícita. Nesse aspecto, verificam-se os ensinamentos de NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY: "II: 15. Ônus de provas do réu. 

Quando o réu se manifesta pela primeira vez no processo dentro do prazo 

para a defesa (CPC 335), abre-se lhe a oportunidade de alegar em 

contestação toda a matéria de defesa (CPC 336) e de propor, na mesma 

peça, reconvenção (CPC 343). O réu deve provar aquilo que afirma em 

juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as 

consequências que pretende. Ao réu cabe provar os fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito do autor. [...]. Ademais, quando o réu 

excepciona o Juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que alegar 

na exceção, como se autor fosse (réus in exceptione actor est). [...]." (in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, 1.ª ed. 2ª tiragem, 2015, p. 

996). O dano se verifica pela inclusão indevida, sendo desnecessária a 

comprovação dos prejuízos suportados, pois, são óbvios os efeitos 

nocivos da negativação perante o meio social, caso esta se efetivasse. 

Por oportuno, relaciona-se o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado: 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇAS REALIZADAS POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EM 

DECORRÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO – DÍVIDA 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES 

– COBRANÇA QUE ULTRAPASSOU O LIMITE DA RAZOABILIDADE – 

LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM 

ARBITRADO – (R$10.000,00) – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A cobrança de dívida inexistente, de forma excessiva, como no 

caso, fere o direito à dignidade da pessoa e os seus direitos de 

personalidade, gerando angústias, aborrecimentos, frustrações e abalo a 

paz psíquica, considerando, ainda, as ameaças feitas de inscrição do 

nome em órgão de proteção ao crédito. Para o arbitramento da 

indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as 

condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do 

dano, bem como a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o 

ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos 

prejuízos suportados, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da 

parte que se beneficia da verba indenizatória." (TJ- MT - Ap 111390/2016, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) 1. Do quantum 

Indenizatório No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais. Como se 

sabe, a fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face, ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. 

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar 

MARIA HELENA DINIZ proclama: "A fixação do quantum competira ao 

prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos 

casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação 

correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 

67: 277). Arbitramento e o exame pericial tendo em vista determinar o valor 

do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos 

danos. E de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o 

lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos 

(posição social ou política do ofendido, intensidade do animo de ofender; 

culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, 

gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa 

do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica 

do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por 

equidade, levando em conta as circunstancias de cada caso, o quantum 

da indenização devida, que devera corresponder a lesão e não se 

equivalente, por ser impossível tal equivalência" (in Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7, pags. 78/79). (destaquei). Não se pode olvidar, ainda, que 

o aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem 

do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na 

aferição do dano moral deve o Julgador perseguir a busca do caráter 

pedagógico para que situações como essas não mais ocorram. Destarte, 

levando-se em consideração que o Autor não concorreu para o fato, 

tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus 

consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, 

considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua 

intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Por fim, no tocante ao termo a quo dos juros de 

mora, necessário destacar que é entendimento assente em nossos 

tribunais, que devem incidir desde o evento danoso. “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. UTILIZAÇÃO DADOS DE 

TERCEIRO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

DANO MORAL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Os juros de mora sobre quantum devido a título de danos 

morais, incide a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual. Súmula 54/STJ. 2. Inexistindo impugnação específica, 

como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão agravada, essa 

circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de 

contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela 

decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula nº 182/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ AgRg no REsp 1153668/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 

03/02/2012). Por outro lado, a correção monetária deve incidir a partir do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 2. Decido. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência “In Débito” c.c Pedido de Tutela de Urgência “Inaudita Altera 

Pars”, para Exclusão do Nome do Autor dos Órgãos de Restrição ao 

Crédito e Liberação e Limites da Conta Bancária e Indenização por Danos 

Morais proposta por Ciro Conceição Martins em desfavor do Banco do 

Brasil S/A, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para fins de: DECLARAR a inexistência de qualquer débito existente 

entre as partes, em relação aos fatos delineados nesta demanda, 

referentes ao Contrato acostado nos Ids. 16202104 e 16202106, qual 

seja, Operação n. 853113407; CONDENAR o Requerido Banco do Brasil 

S.A. ao pagamento de danos morais em favor do Requerente, no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros devidos a partir do evento danoso, 

dia 09/02/2018 (Id. 12231087), e correção monetária devida a partir da 

data da publicação desta sentença. Por corolário, DETERMINO a 

EXCLUSÃO imediata do nome da parte Autora dos cadastros de restrições 

ao crédito SERASA e SCPC, relativamente à dívida discutida neste feito, 

antecipando os efeitos da tutela neste ponto. ORDENO, ainda, a expedição 

de ofício ao Banco do Brasil - Agência de Rosário Oeste/MT, para 

restauração do limite bancário da conta do Corrente n. 7.507-8, Agência 

n.0667-X, no valor de R$. 3.200.00 (três mil e duzentos reais), caso o 

cancelamento do próprio tenha sido motivado exclusivamente pelos fatos 

discutido nos autos. Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de 

novembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120150 Nr: 3725-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON MARTINS, Cpf: 02299761152, 

Rg: 786689-5, Filiação: Ana Maria Martins e Alexandre Otavio da Silva, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA AUDIÊNCIA - 

OITIVA DA VÍTIMA EM DEPOIMENTO ESPECIAL, QUE REALIZAR-SE EM 

29/11/2018 - ÀS 17H00MIN NO EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO 

AO FINAL INDICADO.

Resumo da Inicial: Trata-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada 

de Provas (Depoimento Especial) requerida em face de Adilson Martins, 

investigado nos Autos do Inquérito Policial (5257-66.2017.811.0086), onde 

se apura a possível prática de estupro de vulnerável.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as tentativas de 

citação/intimação do réu restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido do 

Ministério Público de fl. 68. Assim, proceda-se a citação/intimação do réu 

por edital.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Casia Regina Gama, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de novembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118508 Nr: 3005-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

24/06/2019, às 17h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120079 Nr: 3674-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonilson Coimbra Ferreira, Deonei Sebastião 

da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

24/06/2019, às 15h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123873 Nr: 5342-18.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovan de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio do Nascimento Silva - 

OAB:MT 16.947

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 21/11/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81967 Nr: 97-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter da Silva Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Valter da Silva Sena, imputando-lhe a prática 

do crime descrito no artigo 129, §9º e artigo 147, caput, ambos do Código 

Penal, sob os efeitos da Lei n.º 11.340/06.

À fl. 83, aportou aos autos certidão atestando o óbito do réu Valter da 

Silva Sena, ocorrido em 22/10/2016.

Em manifestação de fl. 84, o Ministério Público postulou pela decretação da 

extinção da punibilidade em razão da morte do agente.

É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito, o réu faleceu no dia 

22/10/2016.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu Valter da Silva Sena, DECLARO 

EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do 

Código Penal.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105572 Nr: 3585-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de processo de execução penal em trâmite contra Airton Ribeiro 

da Silva, condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) 

dias-multa, pela prática de crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do 

Código Penal.

À fl. 59/75 aportou-se aos autos a noticia e o laudo pericial atestando óbito 

do recuperando, ocorrido em 23/02/2018, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

Conforme se observa pelo laudo pericial aportada às fls. 60/75, o 

recuperando faleceu em 23/02/2018.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como a 
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cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 

término à existência da pessoa natural.

 Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da personalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do recuperando, DECLARO EXTINTA A 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA do Estado em seu desfavor, com fulcro no 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.

P. R. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Após o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114421 Nr: 979-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julinho Zinhani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evair Benedetti - 

OAB:RS/77442, Paulo Roberto da Rosa - OAB:RS/72671

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 17, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 3998-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o réu Alessandro dos Santos não foi encontrado para 

ser citado e intimado da presente Ação Penal, conforme certidão de fl. 

173, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para informar endereço 

atualizado do requerido, ou para requerer o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115773 Nr: 1700-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pantaleão Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:MT 14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:MT 

18.322, Odacir Jose Dias Cavalheiro - OAB:MT 21.159

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

24/06/2019, às 14h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115393 Nr: 1534-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Fabiano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Freitas Ortega - 

OAB:MT 20.432, Luitt Conceição Ortega - OAB:MT 10.717

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

24/06/2019, às 14h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90337 Nr: 22579-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Cleverson de Souza Laurentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Copetti - 

OAB:65529N-PR, Eliandro Brostolin - OAB:32084N-PR

 Vistos.

 Tendo em vista que na data anteriormente aprazada ocorrerá um mutirão 

de depoimento especial, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

24/06/2019, às 14h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95060 Nr: 3082-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Cezar Basquera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105861 Nr: 3772-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos.

Vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido 

de fls. 48/51.

Após, devolvam os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86783 Nr: 2961-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Mocellin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Inês Mocellin da Silva foi denunciada pelo Ministério Público Estadual pela 

suposta prática do delito previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Foi realizada audiência para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, em 29/09/2016.

 A aludida suspensão condicional do processo foi oferecida à denunciada, 

e suas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 141/vº, o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade da 

acusada, em razão do cumprimento integral das condições impostas na 
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Suspensão Condicional do Processo.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos e analisando os termos da suspensão 

condicional do processo proposta a acusada, observa-se que, realmente, 

a acusada cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, o que 

impõe na extinção da punibilidade da denunciada, conforme manifestação 

do Ministério Público de fl. 141/v.º.

Isto posto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado Inês Mocellin da Silva, 

devidamente qualificada nos autos, em relação aos fatos que lhe foram 

imputados neste feito.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal da acusada, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105861 Nr: 3772-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Correa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena do reeducando José Carlos Correa Costa, 

condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em 

regime inicial aberto, além da suspensão de dirigir pelo período de 02 

(dois) meses e 20 (vinte) dias, sendo a pena corpórea substituída por 

restritivas de direito, pela prática do crime tipificado no artigo 302, 

paragrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.503/97.

Consta nos autos que a denúncia foi recebida em 07/03/2006

A sentença absolutória foi publicada no dia 27/01/2014.

O réu foi condenado em segunda instancia em 28/10/2015.

É o breve relatório. Decido

 Compulsando os autos, observa-se que o crime pelo qual o réu foi 

condenado foi alcançado pelo fenômeno da prescrição pela pena em 

concreto.

 Considerando a pena concreta aplicada, constato o decurso de tempo 

exato ao prazo prescricional aplicável à hipótese, a saber, 08 (oito) anos 

(art. 109, IV, do CP), decorrido entre o recebimento da denuncia 

(07/03/2006) e o acordão que condenou o réu (28/10/2015).

Desta forma, considerando que não houve outras causas interruptivas ou 

suspensivas da prescrição durante esse período, o reconhecimento da 

perda do direito de punir do Estado é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

José Carlos Correa Costa, em relação ao delito pelo qual foi condenado, 

com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, c/c art. 109, inciso 

IV, todos do Código Penal.

Procedam-se as comunicações aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, 

Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de 

antecedentes criminais), bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do artigo 974, da CNGC.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 5323-12.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:MT 13.171

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Elabore-se cálculo de liquidação de pena, devendo constar como data 

base e do inicio do cumprimento da pena, a data da publicação da 

sentença, qual seja, 05 de setembro de 2018, bem como constar como 

detração o período entre 02/01/2018 a 04/09/2018.

Cumpridas as determinações, dê-se vista dos autos ao ilustre 

representante do Ministério Público e à Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123840 Nr: 5324-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Raliton Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 20/05/2019, às 17h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123837 Nr: 5321-42.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Ronaldo Gondim dos Santos - OAB:11905 MT

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 27/05/2019, às 16h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123842 Nr: 5326-64.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283
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 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 27/05/2019, às 17h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121207 Nr: 4223-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

 Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

Defesa do acusado Vagner de Lima Reis, aduzindo que inexistem razões 

que justifiquem a manutenção da segregação da sua liberdade, eis que 

ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A Defesa avoca a existência de predicados pessoais favoráveis ao 

acusado, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, 

argumentando, assim, que estariam preenchidos os requisitos para 

concessão de liberdade provisória.

 Aduz, ainda, que a prisão não foi devidamente fundamentada e, ademais, 

encontra-se motivada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido, consoante parecer de fls. 60/61.

É o relatório.

 Decido.

Em que pesem os judiciosos argumentos da Defesa, o pedido de 

revogação da prisão não deve ser acolhido.

 Compulsando os autos, verifica-se que o requerente teve sua prisão 

preventiva decretada em 23/08/2018 (fls. 32/33-v), com fundamento na 

garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução penal, haja 

vista a suposta prática do crime de estupro de vulnerável em face da 

vítima Matheus Maiki Santos Lima, sendo a ordem de prisão cumprida no 

dia 29/08/2018.

A necessidade da prisão cautelar do indiciado com fundamento na 

garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal 

encontra-se devidamente delineada na decisão que a decretou, e diante 

do curto período de tempo entre o decreto prisional e a presente data, não 

vislumbro qualquer alteração fático-jurídica que possa justificar a revisão 

do entendimento judicial exarado anteriormente.

No presente caso, não merece acolhida, o argumento defensivo de que a 

prisão do acusado fora decretada com fundamento na gravidade abstrata 

do crime de estupro, haja vista que a decisão objurgada faz referências 

ao caso concreto, em especial a condição de parentesco que o acusado 

possui com os envolvidos, sendo certo, ainda, que diante das ameaças 

perpetradas por ele em face da vítima, infere-se risco concreto de prejuízo 

à colheita de prova, já que a vítima, assim como outras testemunhas 

podem se sentir intimidadas com a liberdade do acusado.

 No tocante a alegação de que inquéritos policiais em curso não 

constituem elementos capazes justificar a decretação da prisão 

preventiva, também não merece acolhimento. Isso porque, há 

entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Justiça, no 

sentido de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em 

curso são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva 

com fundamento na garantia da ordem pública. Cito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. 

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE, QUE OSTENTA VÁRIAS 

PASSAGENS ANTERIORES PELOS MAIS DIVERSOS CRIMES. GARANTIA 

DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Quinta Turma 

possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia 

cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui 

o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, 

quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto 

prisional primitivo. (...) Impende consignar, por oportuno, que, conforme 

orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso 

constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de 

reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para 

garantia da ordem pública. (...) Recurso desprovido. (STJ - RHC 

83.402/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado 

em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Mesmo que assim não fosse, conforme já remansoso entendimento 

jurisprudencial, a existência de predicados pessoais favoráveis não são, 

por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, 

quando outros elementos constantes nos autos a recomendarem. Cito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 

PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUANTIDADE E VARIEDADE DE 

ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A segregação 

cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só 

se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar 

a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do 

artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) IV - Condições pessoais 

favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não 

têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da 

prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a 

manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se 

falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus denegado. (STJ - HC 

472.391/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 

23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Por fim, também não prospera o argumento de que a segregação 

preventiva antecipa os efeitos de eventual condenação ou afronta os 

princípios da presunção de inocência. Isso porque a prisão preventiva tem 

natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo 

cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, 

Relator(a): Min. Celso de Mello).

Assim, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor do 

acusado foi realizada em observância às disposições legais, e que os 

motivos que a ensejou permanecem inalterados, pelo que o ato demonstra 

utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, como forma de 

garantir a ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

 Mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da 

necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem 

seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a 

manutenção da prisão preventiva do acusado.

Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva decretada em 

desfavor do acusado Vagner de Lima Reis.

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121209 Nr: 4225-89.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a distribuição da Ação Penal nº: 4524-66.2018.811-0086 – 

Código 121877 atinente a presente medida cautelar, trasladem-se as 

cópias necessárias aos autos supramencionados, arquivando-se o 

presente, a teor do que dispõe o art. 969, §2º, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115958 Nr: 1810-36.2018.811.0086
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Cassiano Nogueira dos Santos, 

Emerson Bastos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Em resumo, para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Emerson 

Bastos da Silva à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 276 (duzentos e setenta e 

seis) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto pelo artigo 

157, §2º, incisos I e II do CP, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade, e ABSOLVO o réu Everton Cassiano Nogueira de todas as 

acusações que lhe foram irrogadas na denúncia, com fulcro no artigo 386, 

V do CPP. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115088 Nr: 1385-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardson José Matias da Rocha, Gustavo 

Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Edson Emilia da Rocha - OAB:MT 22.746, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) GUSTAVO SOUZA ROCHA, via DJE, para que 

fique ciente da decisão de fls. 175/177, bem como acoste a procuração 

original de fls. 145 nos autos, no prazo legal.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118094 Nr: 2830-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746

 Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a 

prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado Alex Barros de 

Souza.Cumpra-se o despacho de fls. 217, dando-se vistas dos autos às 

partes, para apresentação dos memoriais finais escritos, no prazo legal. E 

após, os aludidos memoriais, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123476 Nr: 80-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Godoi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Emerson da Silva Marques - OAB:MT 16.877

 Assim sendo, DECLARO remidos 418 (quatrocentos e dezoito) dias da 

pena do reeducando.Considerando que aparentemente o recuperando já 

atingiu a data para progressão de regime, designo audiência para 

progressão de regime para o dia 14/11/2018, às 13h30min.Realize-se 

novo cálculo de pena, no qual deverá constar a remição e as retificações 

ora reconhecidas, devendo as partes manifestarem em 

audiência.Oficie-se à Polinter acerca da existência de eventual mandado 

de prisão em aberto em desfavor do reeducando.Oficie-se o Diretor da 

Cadeia Pública local para que encaminhe a este Juízo eventuais fichas de 

trabalhos/estudos realizados pelo reeducando.Intime-se. Ciência as 

partes.Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79966 Nr: 1678-75.2016.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BARRETO DE ARAÚJO OLIVEIRA, 

ARCITON NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO RODRIGUES VANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LÁZARO RODRIGUES VANDERLEY. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição. Nota-se que o feito está 

pendente de citação da parte requerida, assim, considerando a pesquisa 

de endereço (refs. 8 e 14) e o requerimento à ref. 19, proceda a citação 

da parte requerida, para que responda a ação, no prazo de quinze dias, 

sob pena dos efeitos da revelia e os fatos alegadas serem verdadeiros. 

Certifique se houve manifestação de ausência de interesse na lide das 

Fazendas Públicas, Ministério Público e confrontantes. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 12 de novembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYLLA LUIZA SCAPINI, DENILSON LEITE DA 

SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOÃO PAULO CORREIA 

RIBEIRO, DEIVISON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, 

TÚLIO TOYAMA FALEIRO - OAB:19014

 Vistos.

Compulsados os autos, verifico ter o réu João Paulo Correia Ribeiro 

apresentado resposta à acusação à ref. 56.

Dessa forma, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual, inclua o réu no cadastro do presente processo, retirando-se 

dos autos código 109100, o qual é oriundo de desmembramento deste, 

pois não haverá prejuízo ao respectivo denunciado, uma vez que não 

houve posteriores deliberações em ambos os processos. Encaminhe-se 

cópia da presente decisão àqueles autos.

Dando o devido prosseguimento, apresentada as respostas à acusação 

por Rhaylla Luiza Scapini (ref. 35), Cristina Wanderleys de Souza (ref. 

44), Deivison Leite da Silva (ref. 67), Denilson Leite da Silva (ref. 67) e 

João Paulo Correia Ribeiro (ref. 56), verifico não ser o caso de absolvição 
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sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 10 de DEZEMBRO DE 2018.

Diante da grande quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, 

PARA A INQUIRIÇÃO DAS PRIMEIRAS 5 (CINCO) ARROLADAS PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUDIÊNCIA FICA DESIGNADA ÀS 09H30MIN 

(horário de Cuiabá – MT).

PARA AS DEMAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA, A 

AUDIÊNCIA FICA DESIGNADA ÀS 13H00MIN (horário de Cuiabá – MT).

Dada a grande quantidade de réus, a audiência será realizada na sala do 

júri. Comunique-se ao gestor geral para providências.

Intimem-se as testemunhas conforme acima deliberado.

Intimem-se os réus para comparecimento às 09h30, requisitando-se os 

que estiverem presos.

Cientifique-se o Ministério Público, os Advogados de Defesa e a 

Defensoria Pública.

Oficie-se à Polícia Militar a fim de providenciar reforço à segurança do 

prédio do fórum em tal data.

Intimem-se.

Após as expedições dos mandados de intimações, abra-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação em relação ao pedido de revogação 

de prisão preventiva do réu João Paulo Correia Ribeiro (ref. 56).

Em seguida, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 949-83.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAMARA MARIA DOS REIS DANTAS, MAURIZIA DOS 

REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAILTON WERMONEY DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA KAROLINE LEAL LIRA 

ALVES - OAB:21077, MARCIO LAZARO MIRANDA FILHO - 

OAB:21.791-MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido constrição de eventuais veículos automotores 

pertencentes ao executado, por meio do sistema RENAJUD, uma vez que 

não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar bens 

penhoráveis pertencentes àquele.

O pedido deve ser deferido, conforme passo a expor.

 Cumpre salientar ser possível a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado 

venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o expoto, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) cadastrados em nome do 

executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 672-67.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARIANO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 Vistos.

REF 113: Trata-se de petição apresentada pelo exequente em que este 

requer a liberação de quantia bloqueada via BACENJUD, por considerá-la 

irrisória e insuficiente para satisfação do débito, bem como, pleiteia o 

cumprimento da decisão de ref. 104, que deferiu a busca via Sistema 

RENAJUD.

 Quanto a constrição de valores determinada à ref. 104, tendo em vista os 

fundamentos apresentados pelo autor, proceda-se a liberação e 

restituição dos valores bloqueados (fls.151) ao executado.

 Com relação ao RENAJUD, cumpre salientar ser possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema, a fim de evitar que 

o executado venha a se desfazer do referido bem para frustrar os fins da 

execução.

O Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Ante o exposto, REITERO a decisão de ref. 104 e DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) automotor(es) 

cadastrados em nome do executado.

Efetuado o registro, caberá à exequente diligenciar no sentido de localizar 

o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios 

para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizados veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

intime-se o exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 3510-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIS DOS SANTOS, AIULA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95663 Nr: 5943-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES FURINI, JOSE FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL TEODORO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Reintegração de Posse c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por GLADES FURINI e JOSÉ FURINI em face de 

MANUEL TEODORO DAS NEVES, ambos qualificados na exordial.

O requerido foi citado para a presente ação (Ref. 16), apresentando 

contestação à ref. 26.

Conforme ref. 31, foi juntada aos autos impugnação a contestação.

À ref. 32 o requerente informa ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).
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Intimado sobre o pedido, o requerido concordou com a desistência da 

parte contrária (ref. 33).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência apresentado pelos autores há de ser acatado, 

ante a citação e anuência do requerido, verificando-se a hipótese 

permissiva prevista no art. 485, §4º, do CPC.

 Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme art. 90, caput, do CPC, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87601 Nr: 1149-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR MARTINS PINTO, RUBIAMAR 

DANIELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Ref. 83: defiro o pedido.

Intime-se o executado para manifestar-se quanto a penhora realizada aos 

autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62934 Nr: 1616-40.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO TAVARES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado para apresentação dos 

memoriais finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90606 Nr: 2992-22.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL, ELPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN RODRIGO LIN - 

OAB:15933 OAB/MT

 Vistos.

Solicitem-se informações quanto ao cumprimento da missiva expedida em 

relação ao réu Eder Luiz Pinheiro do Nascimento (Ref. 8).

No mais, intime-se o procurador do réu Alexandre Lin (ref. 10) para 

apresentar a resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72911 Nr: 1931-97.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ FALCÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSE CANDINI - 

OAB:8036/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

GELSON LUIZ FALCÃO LEMES, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, §5º, da Lei 9.099/95.Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se o réu e seu procurador.Proceda-se às anotações de praxe, com 

posterior arquivamento e baixa dos autos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102528 Nr: 1805-42.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE FERREIRA DE CICO, MÁRIO EDUARDO DE 

CICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE DE CARVALHO 

CASALE FAUVEL - OAB:273.650-SP

 Vistos.

Tendo em vista a atribuição de efeito ativo ao recurso interposto (ref.44), 

expeça-se contramandado de imissão na posse, a fim de que retorne a 

seu exercício direto, o requerido.

 Certifique a serventia quanto ao andamento do Agravo, em 30 (trinta) 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2384-63.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-29.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICIEL SEVERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000783-29.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: NICIEL SEVERINO 
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Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dais, 

comprovar o pagamento das custas e demais depesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Desde já autorizo 

parcelamento nos termos legais. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. NX, 12 de novembro 

de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94934 Nr: 5455-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que no caso dos autos a parte autora pretende 

obtenção de aposentadoria por idade híbrida, a fim de ser computado para 

fins de carência o período de labor urbano e rural, bem como tendo em 

vista que é incabível a concessão do aludido benefício previdenciário 

baseado somente em prova testemunhal (Súmula 149 do STJ; Súmula 27 

do TRF-1ª Região; e, Súmula 34 do TNU) e, tendo em vista que os 

documentos colacionados à inicial são insuficientes para configuração de 

início de prova material da qualidade de segurada especial da autora, 

converto o julgamento em diligência e nos termos do art. 10 do CPC, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos início de prova material de sua qualidade de segurada 

especial, sob pena de extinção do feito.Nesta senda:. (STJ – AgRg no 

AREsp: 857883 SP 2016/0027737-3, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/04/2016).Decorrido o prazo, com ou sem 

cumprimento da ordem, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83917 Nr: 3841-28.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de busca de bens de ref. 73, eis que a empresa 

devedora sequer foi citada.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 

PENHORA ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – MEDIDA PREVISTA NO ART. 

854 DO CPC – DISPENSADA APENAS A CIÊNCIA PRÉVIA DA 

INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS E NÃO DA CITAÇÃO PRÉVIA – 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE 

CITAÇÃO PRÉVIA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO INTUITO DO EXECUTADO DE 

FRAUDAR A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.

1) A medida prevista no art. 854 do Código de Processo Civil apenas 

dispensa a ciência prévia do executado em relação à indisponibilidade de 

ativos, mas pressupõe que antes tenha havido a triangulação da relação 

processual, ou seja, sua adoção depende da anterior citação do 

executado.

 2) A orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, da qual não se 

dissocia a deste Sodalício, é de que somente o executado validamente 

citado, que não pagar nem nomear bens à penhora, poderá ter seus ativos 

financeiros bloqueados por meio do BacenJud, sob pena de violação ao 

princípio do devido processo legal.

3) Não havendo indícios de que a agravada pretenda fraudar a demanda 

fiscal ou se ocultar ao recebimento da citação, descabe deferir o bloqueio 

de ativos financeiros via BacenJud antes mesmo de sua citação, cabendo 

ao agravante diligenciar em busca de sua atual localização a fim de que 

seja devidamente citada.

4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES – AI: 000301776201680880069, Relator: ELIANA JUNQUEIRA 

MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017).

Destarte, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

endereço atual e correto da executada, sob pena de suspensão do feito 

(art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34593 Nr: 666-36.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 1264-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE BEZERRA DE SOUZA, VALTER 

BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 Vistos.

Tendo em vista a intempestividade do recurso de ref. 142, conforme 

certidão de ref. 148, deixo de receber o recurso interposto. Certifique-se o 

trânsito em julgado para o réu VALTER BEZERRA DA SILVA.

Tendo em vista o peticionamento equivocado da parte, defiro seu 

requerimento (ref. 143) e determino o desentranhamento da petição de ref. 

142.

Em relação ao recurso de apelação interposto pela ré MARCILENE 

BEZERRA DE SOUZA a ref. 141, por ser tempestivo, RECEBO-O no duplo 

efeito.

INTIMEM-SE recorrente e recorrido para apresentação das razões e 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94798 Nr: 5353-12.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELZA HOFFMANN BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT

 Vistos.

Por ora, defiro o pedido de suspensão formulado pela parte exequente, 

mormente por haver sido concedido efeito suspensivo aos Embargos de 
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Divergência no REspº 1.319.232/DF, cuja suspensão perdurará até o 

julgamento dos Embargos de Divergência retrocitado ou ulterior 

deliberação em sentido contrário.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito em 

05 (cinco) dias, e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99261 Nr: 22-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO CORNELIUS MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

SANTORO - OAB:024-498-A, JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO - 

OAB:334-584-SP

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75867 Nr: 17-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS, A. FERREIRA 

BARROS, GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHAES 

FARIA NETO - OAB:15436, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75840 Nr: 3332-34.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO, SILGRAN 

CONSTRUÇÕES LTDA, ANTONIO CESARA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT, 

NUBIA NARCISO FERREIRA SOUZA - OAB:6.247/MT, ROBISON 

PAZETTO JUNIOR - OAB:19.641/0, WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11.171

 Vistos.

 Por ora, com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e abra-se vista ao "parquet".

Tudo cumprido, tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79125 Nr: 1330-57.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifico a decisão de ref. 32 no que tange à data designada para 

audiência instrutória, a qual realizar-se-á no dia 19 de fevereiro de 2019, 

às 16h00min (MT).

No mais, cumpra-se o referido “decisum” integralmente, com a ressalva 

para a data designada para a solenidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107006 Nr: 4229-57.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 Vistos.

 Apresentada resposta à acusação (ref. 45), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), visto que estão preenchidos os 

requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como 

presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

 Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade, já que há nos autos prova da materialidade do crime 

imputado ao acusado, assim como indício suficiente de autoria, inexistindo 

razão para a rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal), motivo pelo qual MANTENHO o seu recebimento (ref. 03).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 13 horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos 

termos dos artigos 410 e 411 do CPP, ocasião em que se procederá à 

oitiva da vítima, testemunhas e informantes arroladas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.
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Estando o (s) réu (s) preso (s), requisite-se sua escolta à Direção da 

UPNX, oficiando-se a Direção da UPAB solicitando autorização de saída 

para o (s) réu (s), esclarecendo que a escolta será realizada por agentes 

prisionais da UPNX.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo MILITAR arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 

221, §2º, do CPP, ou, sendo FUNCIONÁRIO PÚBLICO, incluindo-se os 

policiais civis, expeça-se o competente mandado de intimação e 

comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, caso contrário, intime(m)

-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Oficie-se à Polícia Militar a fim de reforçar a segurança do fórum em tal 

data.

INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 2297-34.2018.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CONSTANTINO MENEGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, notadamente por restar cristalino não 

se tratar de hipossuficiente, uma vez que arca com aluguel no importe de 

R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) – deveras elevado para os 

padrões desta municipalidade, bem como energia elétrica na monta de R$ 

407,31 (quatrocentos e sete reais e trinta e um centavos).

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dais, promover o 

recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Desde já autoriza o 

parcelamento nos termos legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101461 Nr: 1255-47.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QCAR, RFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito 

e CONCEDO definitivamente a ordem para o fim de confirmar a liminar, 

anulando-se o jubilamento do impetrante sem a oportunizarão de defesa 

em processo administrativo.Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal).Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da lei. 12.016/09. Assim, 

decorrido o prazo para recurso voluntário, enviem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se Intimem-se. 

Cumpra-se.Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77151 Nr: 600-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito e julgo procedentes os pedidos formulados nos 

embargos à execução, com o fim de, nos moldes do art. 924, inciso I, do 

Código de Processo Civil, extinguir, sem resolução do mérito, a execução 

em apenso (Código 60662), por inépcia da inicial de cumprimento de 

sentença.Condeno a parte embargada ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa.Por ser beneficiária da gratuidade da justiça, 

suspendo a cobrança por cinco anos ou até quando não mais fizer jus ao 

benefício.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo 

legal, arquivem-se os autos com as baixas devidas.Traslade-se cópia da 

presente decisão para os autos em apenso, certificando-se, naquele feito, 

o trânsito em julgado da presente decisão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000756-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE DE SOUSA DUNCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLERYO ANTONILLO SANTOS CAMARA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000756-46.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): VIVIANNE DE SOUSA DUNCK RÉU: KLERYO ANTONILLO 

SANTOS CAMARA Vistos. Nos termos do art. 516, II, do CPC, declaro a 

incompetência desde juízo para processamento do feito, declinando-a ao 

Juízo da 1ª Vara desta Comarca. Remetam-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-69.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. EURIPEDES ALVES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO ALVES DE MIRANDA OAB - GO10042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA FAZENDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000748-69.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): J. EURIPEDES ALVES E SILVA RÉU: SECRETARIA DA 

FAZENDA Vistos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais com pedido de tutela de evidência que J. EURÍPEDES ALVES E 

SILVA promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pela qual 

pretende o cancelamento da CDA nº 2017478358, tendo em vista que 

lançada erroneamente. Para tanto, sustenta ter contratado a empresa 

ECSEL COMÉRCIO DE EXPLOSIVOS LTDA para prestação de serviços de 

remoção e limpeza de área, cuja prestadora de serviço emitiu as Notas 

Fiscais nºs. 619, 622, 634, 648 e 687, tendo recolhido o competente ISS, 

sendo que, nada obstante, o requerido encontra-se cobrando-lhe ICMS e 

Fundo de Combate à pobreza por objeto da CDA retrocitada, com 

negativação de seu nome junto ao Cartório do 2º Ofício de Nova 

Xavantina-MT. Assim sendo e entendendo preenchidos os requisitos 

autorizadores, pretende a concessão de tutela de evidência para a baixa 

da negativação de seu nome e, no mérito, pagamento de danos morais na 

ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No que concerne ao pedido 

antecipatório, conforme preceitua o art. 294 do CPC, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Já o art. 311, inciso IV, do mesmo diploma 
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preceitua que: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando; IV - a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso em 

comento, não vislumbro, no presente momento, a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela provisória rogada, tendo em vista que os 

documentos acostados nos autos, em análise sumária, não 

consubstanciam o direito do autor a ponto de respaldar o deferimento do 

pedido. A pretensão autoral demanda dilação probatória, com 

estabelecimento do contraditório e exercício de ampla defesa, 

notadamente quando não há comprovação da origem da dívida objeto da 

CDA nº 2017478358, fato que por si só acarreta ao indeferimento do 

pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência, pois 

inexistem elementos que evidenciam o direito invocado pela parte autora. 

Intime-se. Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334, §4º, II, do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o pedido inicial no prazo legal (arts. 183 c/c 335, ambos do 

CPC), devendo juntar com sua defesa os documentos dos quais dispuser 

para a prova de suas alegações, sob pena de preclusão, exceto na 

hipótese do art. 435 do CPC. Apresentada a defesa e havendo arguição 

de quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, intime a parte 

autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

nova deliberação, ou julgamento antecipado da lide, se for o caso. 

Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-31.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA TEREZINHA BOJARSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000466-31.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIZA TEREZINHA BOJARSKI RÉU: JAVEL VEICULOS LTDA 

Vistos. Em despacho de Id. nº 14899480 foi determinado à parte autora a 

comprovação da hipossuficiência alegada ou o pagamento das custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição, não havendo qualquer ulterior manifestação da parte. É o 

breve relato. Fundamento e decido. É cediço que o depósito de custas 

prévias é requisito sem o qual o processo não pode seguir adiante, 

havendo ainda determinação expressa no artigo 290 do Código de 

Processo Civil, de cancelamento da distribuição, quando depois de 

decorridos 15 (quinze) dias, o interessado não realiza o preparo. Senão 

vejamos: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Deduz-se dos autos 

que foi facultado à parte autora o recolhimento das custas processuais, a 

qual deixou fluir o prazo sem tal providência, fazendo com que incida na 

hipótese o dispositivo retrocitado. Sendo assim, considerando que a parte 

autora se absteve de recolher as custas processuais, não obstante 

intimada para a prática do ato, é de rigor o cancelamento da distribuição 

conforme disposição. Posto isso, nos termos do art. 290, do CPC, 

CANCELO A DISTRIBUIÇÃO DO PRESENTE FEITO. Sem custas, ante o 

cancelamento da distribuição. Deixo de arbitrar honorários, eis que não 

houve a triangularização da lide. Arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000384-97.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE KONZEN (REQUERENTE)

LUIS HENRIQUE KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000384-97.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARCELO HENRIQUE KONZEN, LUIS HENRIQUE KONZEN 

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos etc. Trata-se de pedido de 

retificação de registro civil ajuizada por MARCELO HENRIQUE KONZEN e 

LUIZ HENRIQUE KONZEN alegando, em síntese, que pretendem a 

retificação de seus Registros de Nascimento, no campo que tange à 

inclusão do sobrenome materno em seus registros, passando a se chamar 

Marcelo Henrique Fiacadoria Konzen e Luiz Henrique Fiacadori Konzen. 

Instado a manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido (Id. nº 15421016). É o breve relato. 

Fundamento e decido. De acordo com o disposto no art. 109, “caput”, da 

Lei 6.015/73, é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao Magistrado competente. De 

outro lado, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições 

ínsitas da Lei de Registros Públicos, já que o pedido está fundamentado e 

devidamente instruído. De mais a mais, não há qualquer óbice ao 

acolhimento do pedido, haja vista que, consoante certidões acostadas ao 

feito, os interessados não possuem processos criminais e/ou débitos 

fiscais. Nesse sentido é, inclusive, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

INCLUSÃO DE SOBRENOME MATERNO. CABIMENTO. A inclusão do 

patronímico materno é medida que garante identificação da autora com a 

família materna. E, considerando que a Lei de Registros Publicos nada 

dispõe acerca da ordem dos sobrenomes dos genitores no nome dos 

filhos, não há óbice algum de que o patronímico materno seja incluído ao 

final do nome, não representando tal pleito ofensa alguma ao princípio da 

legalidade estrita que rege o sistema dos registros públicos. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063783856, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

13/03/2015). APELAÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO. INCLUSÃO DO SOBRENOME MATERNO. VIABILIDADE. A prova 

tem por objetivo elucidar fatos. No caso, inexistem fatos a serem 

elucidados por outras provas além daquelas que já estão nos autos. 

Produzir outras provas seria desnecessário, e o juiz está autorizado a 

indeferir a produção de provas desnecessárias ( CPC , art. 130 ). Por 

isso, no caso inexiste cerceamento de defesa. É plenamente viável à mãe 

postular em nome dos filhos a retificação do registro de nascimento deles, 

para fazer incluir seu sobrenome, não registrado por ocasião do 

nascimento. Em tal postulação não há vício de representação ou 

impossibilidade jurídica do pedido, sendo pacificado o entendimento no 

sentido de que a inclusão do sobrenome materno não viola a regra da 

imutabilidade do nome. Precedentes do STJ e desta Corte. REJEITADAS 

AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70063386692, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 19/03/2015). DISPOSITIVO. 

Posto isso, com a ressalva de direitos de terceiros, resolvendo o mérito, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para o fim de determinar ao Oficial do Registro Civil desta Comarca que 

proceda à retificação no assento de Registro Civil de MARCELO HENRIQUE 

KONZEN e LUIZ HENRIQUE KONZEN, acrescentando ao nome dos 

interessados o sobrenome materno, os quais passarão a se chamar 

MARCELO HENRIQUE FIACADORI KONZEN e LUIZ HENRIQUE FIACADORI 

KONZEN. Sem custas, eis que já recolhidas quando do ingresso do feito. 

Sem honorários advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade. 

Expeçam-se os ofícios necessários ao cumprimento desta decisão, 

encaminhando-os ao Cartório competente para que proceda à retificação 

determinada e expeça nova certidão/registro aos requerentes, salientando 

que o feito não tramita sob a égide da gratuidade judiciária. Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias, inclusive na distribuição. Publique-se. 
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Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000479-30.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR FERREIRA DOS SANTOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000479-30.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): OSMAIR FERREIRA DOS SANTOS LUZ RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança que OSMAIR 

FERREIRA DOS SANTOS LUZ promove em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pela qual pretende o recebimento das férias não gozadas 

referente aos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, bem como de 

licença-prêmio referente aos períodos de 02/03/2000 a 01/03/2005 e 

02/03/2005 a 01/03/2010. Para tanto, afirma ter assumido o cargo de 

Policial Militar em 03/04/1990, tendo sido transferido para a reserva em 

28/10/2010 sem que o requerido adimplisse as verbas ora pleiteadas. Em 

despacho de Id nº 15218011, foi determinado ao autor que se 

manifestasse sobre eventual prescrição de seu direito, tendo este 

sustentado a ausência de prescrição no caso dos autos, sob o 

fundamento de que protocolou requerimento administrativo de tais verbas, 

o qual não foi analisado até a presente data (Id nº 15424772). Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De plano saliento 

que, “in casu”, alternativa não resta que não a extinção do feito pelo 

advento do fenômeno prescricional. Quanto ao ponto, informo que o 

requerimento de fl. 11, juntado pelo autor, não é documento apto a 

comprovar a efetivação do pedido administrativo, mormente porque não 

consta nenhum protocolo ou recibo exarado pelo destinatário. Isso porque, 

consabido que o ônus de comprovar a existência de fato interruptivo ou 

suspensivo do prazo prescricional incumbe a quem alega o direito, 

notadamente por ser fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do 

CPC), não tendo o autor logrado êxito em tal comprovação. Nesta senda, 

no que tange ao prazo prescricional da ação em apreço, consoante prevê 

o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, é de 05 (cinco) anos. Com relação ao 

início de sua fluência, conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o termo 

“a quo” da prescrição tem início no ato que transfere o servidor para a 

inatividade, o qual se deu, no caso em apreço, em 28/10/2010. Neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO.TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o 

termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a 

licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, 

mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir 

do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à 

aposentação." (AgRg no Ag1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp: 810617 SP 

2006/0009152-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

04/02/2010, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2010). 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento 

deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da 

prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e 

férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a 

relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo 

da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação. 2. Não 

subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o 

reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem 

natureza declaratória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no 

Ag: 1094291 SP 2008/0208854-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 24/03/2009, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/04/2009). Assim sendo, considerando o prazo prescricional 

quinquenal, cujo início deu-se em 28/10/2010, bem como tendo em vista a 

ausência de comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva 

de tal lapso, a pretensão autoral foi atingida pelo citado fenômeno em 

28/10/2015, sendo que o presente feito foi proposto apenas em 

22/08/2018 (quase três anos após o advento do termo final). No mesmo 

esteio, a jurisprudência, em casos análogos, assim tem decidido: 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇAS 

ESPECIAIS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS A 

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. POSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA 

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. FATO OCORRIDO EM 2009. AÇÃO 

AJUIZADA EM 2010. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO. 

DESPROVIMENTO. SENTENÇA. CONFIRMADA EM NECESSÁRIO REEXAME. 

O prazo prescricional para o policial militar reclamar o pagamento de férias 

e licenças especiais não gozadas, começa a fluir da data de sua 

transferência para a reserva, sendo que se no caso em exame tal fato se 

deu no ano de 2009 e a ação a ação foi proposta em 2010, evidente que é 

de se rejeitar a preliminar de prescrição. Ao servidor público, civil ou 

militar, aposentado ou transferido para a reserva remunerada, é devida a 

indenização de férias e licenças não usufruídas ou não gozadas em face 

da extrema necessidade do serviço, assim declaradas pela autoridade 

administrativa competente, convertendo-se em pecúnia, consoante 

jurisprudência firme nesse sentido, dos Tribunais Estaduais e do Superior 

Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJBA – APL: 00861987620108050001, Relator: Emílio Salomão Pinto 

Resedá, Data de Julgamento: 21/08/2012, Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: 16/11/2012). APELAÇÃO. 1. POLICIAL MILITAR INATIVO - 

INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS VENCIDAS NÃO 

GOZADAS. 2. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL - POR 

IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS 3. 

RECONHECIDO O DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - ANOS DE 1984, 

1996, 1997 e 2008, ALÉM DE LICENÇA ESPECIAL REFERENTE AO 

PERÍODO DE 23/12/2005 a 22/12/2010. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. I - 

Preliminar de Prescrição. Prescreve em cinco anos, contados da 

passagem para a inatividade, a ação promovida por Policial Militar para 

pleitear indenização por férias e licenças não gozadas. In casu, o 

autor/apelado foi transferido para a reserva remunerada em 04/06/2011, a 

ação fora ajuizada em 17/04/2012, não restando, portanto, configurada a 

ocorrência da prescrição alegada. II - Evidente o direito do autor/apelado 

ao recebimento dos valores referentes às férias não gozadas em razão 

do serviço público, respaldado nos artigos art. 7º , § 1º , da Lei 6.932 /96 

e 140 , § 4º e § 5º , da Lei nº 7.990 /01. Com relação ao acréscimo do 

terço constitucional, o apelado somente não possui direito ao seu 

recebimento, em relação aos períodos anteriores à vigência da 

Constituição Federal de 1988, através da qual tal benefício foi instituído. III 

?? Em relação à licença especial, caberia à Administração oportunizar ao 

servidor gozar as suas licenças quando ainda em atividade, contudo, em 

não sendo realizável, deve indenizar aquele que receberia o benefício, 

sob pena de implicar em enriquecimento sem causa (art. 884 do Código 

Civil ). IV ?? PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJBA -  C lasse :  Ape lação ,  Número  do  P ro c e s s o : 

0330715-17.2012.8.05.0001, Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, 

Primeira Câmara Cível, Publicado em: 12/05/2016 ) DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, julgo extinto o feito com resolução de mérito. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, §32º, CPC). 

Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de 

triangularização da lide. Transitando em julgado a presente sentença, 

arquive-se procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 12 

de novembro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000244-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BARBOSA DE SANTANA VARGAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000244-63.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: CLAUDIA BARBOSA DE SANTANA VARGAS EXECUTADO: 

ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução de alimentos que ERIC KAUÃ BARBOSA DOS SANTOS e 

WEVILLY KAUANNY BARBOSA DOS SANTOS, representados por sua 

genitora Claudia Barbosa de Santana, promovem em desfavor de 

ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS, em que, no curso da demanda, 

sobreveio notícia de que a parte executada quitou a dívida, requestando, a 

exequente, pela extinção da obrigação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Assim, em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda-mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e despesas de ingresso. Sem honorários advocatícios, eis 

que a parte exequente é assistida pela Defensoria Pública, conforme 

jurisprudência do eg. TJMT (Ap 176107/2016, DR. GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-91.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

LETICIA LAABS DA ROSA (REQUERENTE)

TACIANY CRISTINA ROPKE SENGER (REQUERENTE)

ENDRYGO SANTANA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZUUM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDON CHAVES RIBEIRO OAB - GO40449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010027-91.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 18.464,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ENDRYGO SANTANA FIOREZE, 

TACIANY CRISTINA ROPKE SENGER, LETICIA LAABS DA ROSA, 

FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ZUUM 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da revelia. A Reclamada, embora 

tenha comparecido em audiência de conciliação (Id 7944639) e 

apresentado defesa (Id 7944644), porém deixou de comparecer na 

audiência de instrução e julgamento (Id 7944736), e tampouco justificou 

sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, promovida por 

ENDRYGO SANTANA FIOREZE, LETICIA LAABS DA ROSA, FERNANDO 

OLIVEIRA BARBOSA e TACIANY CRISTINA ROPKE SENGER em face de 

ZUUM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – EPP, já qualificados nos 

autos. Noticiam os requerentes que em 29/12/2016 deslocaram de Nova 

Xavantina-MT até a cidade de Caldas Novas-GO, com o intuito de 

comemorar o réveillon nesta cidade, especificamente no evento promovido 

pela reclamada. Aduzem que houve uma queda de energia elétrica na data 

de 31/12/2016, por volta das 23hs15min, o que teria prejudicado a 

comemoração dos autores no momento da virada do ano, e que 

permaneceram no recinto até por volta das 02:30 do dia 01/01/2017 sem o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual, 

requerem a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a 

titulo de dano moral e dano material no valor de R$ 4.450,00 (quatro mil e 

quatrocentos e cinquenta reais) referente a hospedagem, alimentação e 

transporte, além da repetição de indébito no valor R$ 2.014,00 (dois mil e 

quatorze reais) referente ao gasto com os ingressos. Em conformidade 

com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 

da Lei nº 9.099/95 que: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Pois bem. A reclamada REVEL, em sede 

defesa, alega que a responsabilidade pela queda de energia elétrica não é 

culpa da empresa Ré, haja vista que esta não possui controle sobre o 

fornecimento regular de energia elétrica, sendo de responsabilidade 

exclusiva da empresa concessionária denominada CELG – Centrais 

Elétricas de Goiás. Afirma que interrupção do fornecimento de energia 

ocorreu em razão da queda de uma árvore na rede elétrica, caso fortuito 

externo. Pois bem. A falha na prestação de serviço é evidente, vislumbro 

que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento 

da reclamada gerou alteração na programação do evento, impossibilitando 

apresentação de alguma das atrações musicais. A falta de cautela (por 

exemplo, poderia haver gerador de energia no local) acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva para com a ocorrência dos fatos. Com efeito, evidenciada a má 

prestação dos serviços postos à disposição do consumidor, deve a 

prestadora de serviço responder objetivamente, pela falha em seu 

serviço, suportando eventual pedido de indenização pelos danos 

causados. Cumpre salientar que, no que se refere à devolução do valor 

pago de forma dobrada, não se trata de cobrança indevida a justificar a 

dobra, mas sim falha na prestação do serviço. Assim, quanto aos danos 

materiais, referente à hospedagem, alimentação e transporte, não merece 

acolhida, vez que não restou demonstrado nos autos que a viagem 

realizada pelos autores fora no intuito único e exclusivo para o evento. 

Ademais, não prospera o pedido de repetição de indébito, referente aos 

gastos com os ingressos e consumo de bebida ‘energético’, posto que os 

serviços oferecidos pela reclamada (open food e open bar) estavam 

disponíveis a partir das 22hs, e conforme panfleto no evento a referida 

bebida não estava incluída nos serviços open bar (Id 7944597). Por fim, 

com relação aos danos morais suportados, sopesando os fatos ocorridos 

e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

cada reclamante, que servirá a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado por cada um dos reclamantes, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, somente 

para condenar a reclamada a pagar às partes reclamantes o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a cada reclamante, a título de indenização por 

danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000518-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ANTONIO ZAMPERLINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 14 de novembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52431 Nr: 1639-84.2013.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: J(dDeD(dFdCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana A. de Pinho Quintela 

Novaes - OAB:7471/MT, Fernando Heron de Paula Guerreiro - 

OAB:15.407/MT, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842, 

NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT

 VISTOS.

Quanto ao pedido formulado às fls. 857/859, intime-se a parte requerida 

para se manifestar, bem como para que, querendo, se manifeste sobre as 

prestações de contas apresentadas até junho/2018.

Quanto o inconformismo do requerido de que a interveniente deixou de 

fazer os repasses devidos ao mesmo, não procede eis que consta na 

decisão de fls. 845/846, que foi determinado que cessassem os depósitos 

feitos ao requerido, haja vista que foi aplicada a pena de perda de 

delegação ao mesmo, cuja sentença transitou em julgado (fl. 822).

 Ainda, que os advogados do requerido tenham sido intimados via DJE (fl. 

851) da decisão de fls. 845/846, proceda a intimação pessoalmente do 

requerido.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000704-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000709-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000729-64.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000742-63.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000755-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000757-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001154-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONAGRO AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALBHERTO GABIATTI OAB - SC38757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS LOPES LINO (RÉU)

SUDARIO LOPES (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento da Carta precatória em Rondonópolis-MT.Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora 

Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 27146 Nr: 135-48.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Henrique Barcelos Neto, Bras Henrique 

Barcelos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28102 Nr: 1096-86.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clari Jose Valdameri, Clari Jose Valdameri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 1361-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A Meert Peças e Acessórios - ME, Vancleir 

Aparecida Meert Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 2352-88.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S Aguiar - ME, Eva Silva Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23234 Nr: 2011-09.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

INMETRO - OAB:14.874/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o credor para dar 

prosseguimento ao feito, em 10 dias, postulando o de direito a satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 30333 Nr: 772-62.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora acerca do não 

cumprimento do bloqueio por insuficiência de saldo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 502-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para juntar aos 

autos número de conta bancária e CPF para expedição de Alvará Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 58246 Nr: 3231-32.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Alves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

informar nos autos número de conta bancária e CPF para liberação de 

Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88233 Nr: 1594-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Claudino, Antonio Helio de Campos Silva, 

José Carlos Menezes, Luiz Antonio Soares Leonardo, Gildo Rodrigues 

Costa, Alessandro Sousa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Zamignani, Helena Tertuliano 

Zamignani, Reinaldo Gemenes, Valeria Regina Zamignani Gemenes, 

Patricia Zamignani Maluf, Alexandre Uebi Maluf, Denis Roberto Zamignani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601/B/MT, Antônio Lenoar Martins - OAB:7579-B, João Bosco 

dos Santos - OAB:19408-O/MT, Mathis Haley Puerari Pedra - 

OAB:22764, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixei de expedir carta precatória de intimação para 

audiência designada para o dia 20/02/2019, no CEJUSC, ao autor 

ALESSANDRO SOUSA DE PAULA, tendo em vista a certidão do oficial de 

justiça extraída dos autos 1005918-35.2018.8.11.0040 (PJE) em anexo. 

Dessa maneira, nos termos do art. 334, §3º, CPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte autora que foi 

designada sessão de Conciliação/Mediação agendada para o dia 

20/02/2019 às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para realização da referida 

sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados (as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 15111 Nr: 1402-31.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Germano Ayres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

informar nos autos número de conta bancária e CPF para liberação de 

Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 50921 Nr: 94-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Luiz Soares Leandro - OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

informar número de conta bancária e CPF para que seja expedido Alvará 

Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 19810 Nr: 1287-39.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema de Quadros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da parte exequente, 

observando os dados bancários informados à fl. 207.

Após a expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 1950-46.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito das Neves Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

informar número de conta bancária e CPF para que seja expedido Alvará 

Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78915 Nr: 1718-24.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Kelly Mendonça 

Dias, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - 

OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para informar endereço atual 

do requerido eis que não foi localizado no endereço indicado na petição 

inicial, conforme certidão de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 50750 Nr: 2264-55.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Francisca de Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 
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estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

informar número de conta bancária e CPF para que seja expedido Alvará 

Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 61602 Nr: 1256-38.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claricia Bitancor de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

impugnação à execução, com o intuito de homologar a concordância 

expressa da parte exequente quanto aos cálculos de fls. 80 e os 

honorários advocatícios, bem como reduzir o valor total a ser pago a título 

de astreinte ao total de R$ 6.650,00 (seis mil, seicentos e cinquenta reais), 

o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.Da presente decisão, intime-se as partes, por meio de 

seus representantes legais.Requisite-se o pagamento por meio de 

Requisições de Pequenos Valores (RPV) ou precatório requisitório, dirigido 

ao TRF – 1, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC, 

observando-se os cálculos lançados às fls. 79/80, somados, ainda, o 

valor da multa diária.Intime-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro 

de 2018.José Arimatéa Neves Costa Juiz Cooperador

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000711-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATTIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO 

SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e 

seus advogados a se fazerem presentes em Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pela Gestora do Centro. 

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação das partes 

deverá ser pessoal. Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 dias. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001091-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VILELA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MARIA BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC. Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação das partes 

deverá ser pessoal. Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei. Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 dias. Havendo 

acordo, vista ao Ministério Público para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 13 de novembro de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80270 Nr: 2359-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joicymara Gozzi, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYMARA GOZZI RIOS - 

OAB:35528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88349 Nr: 1653-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o advogado do réu para apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 1448-44.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Santana Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Vogel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para se manifestar quanto 

ao ofício juntado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81752 Nr: 3170-69.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Donizete Antunes de Macedo, Espólio de 

Maria Neuza Tomazini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Cristofolini - 

OAB:15.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de reconhecimento de paternidade de fato e 

reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem ajuizada por 

JANE RIBEIRO DE SOUZA em face de MARIO DONIZETE ANTUNES DE 

MACEDO e ESPÓLIO DE MARIA NEUZA TOMAZINI, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 66/75 os requeridos apresentaram contestação, e às fls. 78/79 

JANE RIBEIRO DE SOUZA apresentou impugnação.

Verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

Por conseguinte, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18945 Nr: 411-84.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luanderson Manoel Pereira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santino Wauczenski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT, Charles Glifer da Silva - OAB:10496, Milton Costa 

Farias - OAB:2931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza dos Santos 

Camargo - OAB:5910, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que ao dvogado peticionante de fl. 105/106 

não estava cadastrado nos autos, endência que foi resolvida nesta data.

Assim, serve a presente para intimá-lo acerca da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87920 Nr: 1431-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gonçalves Gomes, Margarete Feresin Gomes, 

Antonio Gomes Jardim Neto, Maria Bernadete Feresin Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington José de Oliveira - 

OAB:243806/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação do executado na Comarca de Rondonópolis/MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, 

parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 235-22.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 VISTO,

INTIME-SE a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade interposta.

Após, VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62637 Nr: 1732-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Astrolli Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália de Andrade Castelo 

Branco Diniz - Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 VISTO,

 DESENTRANHE-SE a petição e documentos de fls. 51/54 e JUNTE-A no 

feito em apenso, uma vez que o prosseguimento da execução dar-se-á no 

feito competente.

Após, nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas em anotações de praxe, porquanto já certificado o trânsito em 

julgado da sentença prolatada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32577 Nr: 817-32.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benevidio Solidade Silva & Cia Ltda - ME, 

Benevídio Solidade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 4284-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 
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feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 54935 Nr: 966-57.2014.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atos Logistica S/A, Joaquim Jose de Assis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Silveira de Freitas, Carlos Cesar Silveira 

Freitas, João Batista Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David da Silva - OAB:118426/SP, 

Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, confirmando a liminar 

deferida, para a) determinar a reintegração da requerente na posse do 

produto descrito na exordial, consistente em 241.738,000 kg de soja; b) 

determinar o levantamento do valor total depositado a título de caução, em 

favor dos requeridos, acrescidos dos juros e correção monetária. 

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Considerando que os requeridos 

possuem créditos retidos na conta deste Tribunal, autorizo a retenção do 

valor correspondente aos honorários advocatícios e custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Paranatinga/MT, 09 de 

outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Dr. 

ALEXANDRE BORGES SANTOS, dos termos da liminar proferida nos autos 

e da audiência designada para o dia 28/01/2018 às 14h00, na sala de 

conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020008-19.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

8020008-19.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: EMILIO DE MATTOS 

EXECUTADO: SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA 

Vistos, Defiro nova tentativa de bloqueio via bacenjud. Segue o 

comprovante de protocolamento da ordem, em anexo, no valor da dívida, 

de R$ 13.956,11 (...). Considerando o bloqueio de valor irrisório (R$ 

20,99), procedi ao desbloqueio e realizei pesquisas junto ao RENAJUD e 

INFOJUD (Receita Federal do Brasil), para fins de localização de bens, 

conforme documentos anexos. Pela tela da Receita Federal, não consta 

apresentação de declaração de bens. Quanto ao pedido de RENAJUD, 

verifica-se que existem inúmeros veículos em nome da parte executada, 

mas todos alienados/comprometidos com dívidas, além do que, no âmbito 

dos Juizados Especiais, pelos princípios que regem o seu procedimento, 

entendo impertinente a restrição sem apreensão física do bem, ou seja, 

somente se procede à penhora se for encontrado em mãos do devedor 

veículos que não estejam comprometidos com alienação. Portanto, não há 

bens que possam ser penhorados. Seria, então, o caso de extinção do 

processo, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Contudo, antes 

de assim proceder, abro à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias 

para requerer o que entender de direito, em especial indicando 

OBJETIVAMENTE bens passíveis de penhora. Reservo a apreciação do 

pedido de expedição de certidão de crédito para fins de protesto, 

conforme requerido, para após o prazo acima concedido. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos para apreciação. 

Declaro o sigilo do presente processo. PARANATINGA, 12 de novembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em subst. legal

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000784-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUDERICO ALBINO BOIA SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000784-78.2018.8.11.0023. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT REQUERIDO: JOSE AUDERICO ALBINO BOIA SOUZA 

Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou 

com AÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA como substituto processual em relação ao paciente 

incapacitado JOSÉ AUDERICO ALBINO BOIA SOUZA, a fim de nomear 

como sua curadora a Sra. ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES, todos 

qualificados nos autos, sendo que aquele, conforme atestado médico é 

portador de patologia mental CID F 23.9 (transtorno psicótico agudo e 

transitório não especificado) (pág. 16 - 16373018). Instruíram a petição 

inicial com documentos necessários para o deferimento do pedido. É o 

relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

nº 1060/50. Tendo em vista a excepcionalidade da situação NOMEIO 

COMO CURADORA PROVISÓRIA a Sra. ROSILENE DOS SANTOS 

RODRIGUES, a fim de que possa ASSISTIR o interditando JOSÉ AUDERICO 

ALBINO BOIA SOUZA até decisão final deste processo, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil (com as alterações da Lei nº 13.146/2015). Nos termos do 

artigo 759 do CPC, intime-se a autora para prestar compromisso. Deverá 

constar no mandado de citação/intimação que o interditando poderá 

constituir advogado (art. 752, § 2º, do CPC) e no caso da sua inércia, 

poderá a (o) sua (seu) cônjuge, companheira (a) ou qualquer parente 

sucessível intervir como assistente, conforme previsão do § 3º do artigo 

752 do CPC. Diante do exposto, determino ainda: 1. Proceda-se o Estudo 

Social do interditando pela equipe multidisciplinar do Juízo, no prazo de 30 

(trinta) dias, devendo o relatório ser juntado ao processo antes da 

realização da audiência; 2. Nomeio como Advogado Dativo e Curador do 

Interditando o Dr. Nilson Allan Rodrigues Portela, cujos honorários arbitro 

em 2 (dois) URH's. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se 
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expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-18.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MORAIS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000066-18.2017.8.11.0023 Requerente: Marcos Antonio Morais da Luz 

Requerida: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pelo requerente, com fulcro no artigo 1.022, inciso I, 

do NCPC, objetivando a correção de eventual omissão e contradição. 

Alega a embargante que a sentença embargada deixou de fundamentar a 

existência de dano moral. Aduz, ainda, que nenhum dano moral é 

presumido e não restou comprovado nos autos a ocorrência de um dano 

moral. Afirma, outrossim, que apesar de não ter juntado todos os 

documentos comprobatórios durante o curso do presente processo, o 

entendimento de nossos Tribunais tem sido de que a juntada de 

documentos em face de recurso não se enquadra naqueles 

indispensáveis à propositura da ação, ressaltando, ainda, que localizou a 

gravação com o aceite da parte autora da referida migração para o plano 

pós - pago. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em 

seu artigo 48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". 

Em cognição escorreita dos termos da sentença, observa-se que o ato 

decisório apontou, claramente, os fundamentos da condenação, tomando 

por base as provas até então produzidas nos autos. Com efeito, não é 

possível ao julgador "adivinhar" a existência de eventuais provas quanto 

ao alegado pelas partes, cabendo a cada parte se desincumbir do ônus 

que lhe compete, no momento processual oportuno. É certo que o art. 435 

do CPC possibilita às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos. Todavia, da melhor interpretação do artigo, pressupõe - por 

óbvio - a possibilidade de juntada de novas provas, no mínimo, antes do 

julgamento. Em verdade, a embargante pretende rediscutir matérias já 

apreciadas pelo julgador, utilizando-se de instrumento processual 

nitidamente inadequado, revelando-se, claramente, o caráter meramente 

protelatório dos embargos de declaração ora opostos pela Requerida. 

Destarte, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, 

mantendo-se inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo 

protelatórios os embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, 

condeno a embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no 

art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-04.2018.8.11.0023
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000097-04.2018.8.11.0023 Requerente: Andréia Rodrigues Costa 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Andréia Rodrigues Costa em face de Telefônica Brasil 

S.A., ambas qualificadas nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

cont rover t ida  c inge-se  a  ex is tênc ia  ou  não  re laçã o 

contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. A requerente afirma 

que não estabeleceu relação contratual com a Ré, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, portanto, que o 

ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

junto à demandada. Com efeito, a acervo documental apresentado pela 

demandada constitui prova apta a afastar a alegação de inexistência de 

inadimplência contratual, máxime pelo detalhamento dos informações 

constantes nas faturas. É cediço que o constante avanço tecnológico 

possibilitou o surgimento de inúmeras modalidades de contratação, 

podendo o consumidor contratar por meio de "simples envio de mensagem 

de texto, realizando uma ligação, acessando o site da prestadora de 

serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não se pode conceber - nos 

dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos negócios jurídicos aos 

meios tradicionais de contratação, isto é, contrato assinado pelas partes. 

Em verdade, o material probatório coligido nos autos comprovam, 

satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre as partes e a 

inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à autora 

comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Andréia Rodrigues Costa em 

face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-79.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTOM SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M TARTARI SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010110-79.2014.8.11.0023 Valor da 

causa: $27,120.00 ESPÉCIE: [CONTRATOS DE CONSUMO, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: CLEMILTOM SOUZA Endereço: Rua 

MARECHAL RONDON, 160, CASA, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 
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AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: M TARTARI 

SOUZA - ME Endereço: Avenida SEBASTIAO ALVES JUNIOR, S/N, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 Senhor(a): EXECUTADO: M 

TARTARI SOUZA - ME A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: VALOR DO DÉBITO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-79.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTOM SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M TARTARI SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010110-79.2014.8.11.0023; Valor causa: 

$27,120.00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLEMILTOM 

SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: M TARTARI SOUZA - ME Senhor(a): ANA 

RITA DA SILVA MARAFON Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogada do REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, do 

CPC), que por sua vez não suspenderá o cumprimento da sentença, 

exceto nas situações elencadas no art. 525, § 5º, do CPC/2015.. 

Despacho/Decisão: Vistos etc. Considerando a recusa do bem penhorado 

(ID’s: 5737991 e 5737996), não tendo o executado efetuado o pagamento 

da dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens 

a serem penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC. 

Consoante consulta realizada por esse magistrado, O BLOQUEIO RESTOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante comprovante em anexo. Assim, 

efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de penhora, 

intime-se a parte executada para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 dias (art. 525, do CPC), que por sua vez não suspenderá o 

cumprimento da sentença, exceto nas situações elencadas no art. 525, § 

5º, do CPC/2015. Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, 

certifique-se e diga o exequente em 05 dias. Transcorrido o prazo sem 

embargos/impugnação e requerendo o autor o levantamento do montante, 

fica desde já autorizado. Sem prejuízo, considerando que o bloqueio de 

contas não foi suficiente para quitação da dívida, intime-se o exequente 

para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem-se os autos 

imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. . Assinado digitalmente EVANDRO JUAREZ RODRIGUES 

Juiz de Direito PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembr de 2018. 

Atenciosamente, José Barbosa da Silva Gestora Judiciária/autorizada 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312
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FERNANDA DE FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010019-81.2017.8.11.0023 Requerente: Fernanda de Figueiredo Tavares 

de Brito Requerida: UNOPAR - União Norte do Paraná de Ensino Ltda. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Dano Moral proposta por Fernanda de Figueiredo Tavares de Brito em face 

de UNOPAR - União Norte do Paraná de Ensino Ltda, ambas qualificadas 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, convém destacar 

que, a despeito da ausência de correlação clara entre a narrativa e os 

pedidos formulados, a questão controvertida cinge-se a: a) análise da 

compatibilidade curricular das matérias já cursadas; b) análise dos 

parâmetros de cobrança utilizados pela Ré e c) constatação de defeito na 

prestação do serviço caracterizador de dano moral. Com efeito, para 

resolver a presente questão mister se faz definir os critérios técnicos de 

admissão ou não das matérias já cursadas, dos parâmetros de cobrança 

das mensalidades, situações estas que passam necessariamente pela 

exigência da perícia técnica, mormente por se tratar dos pontos 

controvertidos sobre os quais basear-se-ão as provas. Ora, é sabido que 

no Juizado Especial não é possível a realização de prova pericial, nos 

termos do artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ 

salienta que “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. Assim, considerando que para o deslinde da causa a perícia 

técnica realizada por um especialista revela-se imprescindível, entendo 

que a presente demanda se tornou complexa no âmbito do Juizado 

Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. ().”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 03-02- 

2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no 

artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95. Peixoto de 
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Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000196-71.2018.8.11.0023 Requerente: Marcos Roberto Pereira Vogado 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Marcos Roberto 

Pereira Vogado em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Convém ressaltar, inicialmente que, tratando-se 

de demanda cujo valor seja superior a 20 (vinte salários mínimos), a 

ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, 

implica revelia. (SÚMULA 11 - Enunciados - CNJ e TJ/MT). Sendo assim, 

RECONHEÇO A REVELIA da parte requerida. Entretanto, a presunção de 

veracidade decorrente da revelia é relativa, porquanto pode ser infirmada 

pelo conjunto de provas acostadas aos autos, motivo pelo qual, passo a 

análise do contexto probatório. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não do débito e ocorrência do dano moral. O requerente 

afirma que desconhece o débito que ensejou a constrição negativa, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto a Ré. Em verdade, a empresa demandada tem 

o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que a 

requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, ao 

passo que, sequer contestou a demanda. Logo, inexistindo negócio 

jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, 

portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, 

portanto, a responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou 

omissão voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - 

na modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão da requerida, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A despeito da inicial sequer indicar a 

profissão/ocupação do autor, não há provas de sua condição econômica; 

4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de empresa de 

telecomunicações de abrangência nacional, resta evidente, em 

consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 

9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios 

supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, máxime pelo reconhecimento de inexistência do débito. 

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000264-21.2018.8.11.0023 Requerente: Cristiane Da Silva Sousa 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Luzilene Neres dos Santos em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais 

utilizou crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, 

devendo, portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

confirma a existência de relação contratual, sendo legítimo o débito que 

deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 
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não relação contratual e ocorrência do dano moral. A requerente afirma 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Com efeito, o banco requerido trouxe aos autos provas da 

contração por parte da requerida do cartão de crédito ELO PLUS sob o nº 

6363.XXXX.XXXX.4418, bem como titular do cartão de crédito VISA 

NACIONAL SOS MATA ATLANTICA sob o nº 4551.XXXX.XXXX. 4343, por 

meio dos quais foram contraídos débitos. Em verdade, a acervo 

documental apresentado pela instituição financeira ré afasta a alegação 

de inexistência de relação contratual, ao passo que, instada a 

manifestar-se, a autora se limitou a impugnar, de modo genérico, o alegado 

pela demandada, não trazendo aos autos provas do adimplemento 

contratual. Dessa feita, a análise crítica do material probatório incluso não 

permite concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto 

posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cristiane da 

Silva Sousa em face de Banco Bradesco S.A.. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes 

Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-29.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010189-29.2012.8.11.0023 Reclamante: Manoel Zacarias da Costa 

Reclamadas: Extraluz Moveis e Eletrodomesticos Ltda - EPP e Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela reclamada, Samsung Eletrônica da Amazônia 

Ltda, objetivando a correção de eventual omissão do ato decisório. Alega 

a embargante que o julgador não menciona a destinação que o aparelho 

defeituoso deve ter, posto que não pode arcar com o lapso do juízo. Pois 

bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 

48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". Em 

cognição escorreita das informações contidas nos autos, observa-se, 

claramente, ter havido o envio do aparelho pela primeira reclamada à 

assistência técnica da segunda reclamada, onde permaneceu (Id 5746378 

- 8º parágrafo). In verbis: "[...] Nesse vai e vem, o aparelho foi 

encaminhado para a assistência técnica cinco vezes, onde permanece na 

assistência técnica até hoje (23/06/2015) [...]". Logo, não compete ao 

Juízo se posicionar - obviamente - acerca de problemática cuja 

providência compete as próprias reclamadas. Diante do exposto, DEIXO 

DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se 

inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os 

embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a 

embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, 

§2º, do Código de Processo Civil. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RADSON CLINGE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000275-50.2018.8.11.0023 Requerente: Radson Clinge Ribeiro da Silva 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Radson Clinge Ribeiro da Silva em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais 

utilizou crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, 

devendo, portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

afirmou ser legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se 

pela improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não de relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente afirma que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justifique a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a 

empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, 

aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser produzida 

mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou 

documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso 

e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 
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ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O requerente é garimpeiro, não havendo 

provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000273-80.2018.8.11.0023 Requerente: Adriano Soares Rabelo 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Adriano Soares Rabelo em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de produtos pessoais, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou crédito 

fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido confirma a existência de 

relação contratual, sendo legítimo o débito que deu origem a constrição, 

postulando-se pela improcedência total da demanda. Formalizados os 

autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

questão controvertida cinge-se a existência ou não relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente afirma que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justifique a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Com efeito, a 

acervo documental apresentado pela instituição financeira constitui prova 

apta a afastar a alegação de inexistência de relação contratual. Caberia 

ao autor, deste modo, comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária, 

ao passo que, instada a manifestar-se, limitou-se a impugnar, 

genericamente, o alegado pelo demandado. Destarte, a análise crítica do 

material probatório incluso não permite concluir pela procedência dos 

pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Adriano Soares Rabelo em face de Banco 

Bradesco S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ADRIANO SOARES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000273-80.2018.8.11.0023 Requerente: Adriano Soares Rabelo 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Adriano Soares Rabelo em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de produtos pessoais, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou crédito 

fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido confirma a existência de 

relação contratual, sendo legítimo o débito que deu origem a constrição, 

postulando-se pela improcedência total da demanda. Formalizados os 

autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

questão controvertida cinge-se a existência ou não relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente afirma que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justifique a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Com efeito, a 

acervo documental apresentado pela instituição financeira constitui prova 

apta a afastar a alegação de inexistência de relação contratual. Caberia 

ao autor, deste modo, comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária, 

ao passo que, instada a manifestar-se, limitou-se a impugnar, 

genericamente, o alegado pelo demandado. Destarte, a análise crítica do 

material probatório incluso não permite concluir pela procedência dos 

pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Adriano Soares Rabelo em face de Banco 

Bradesco S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 
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sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000307-55.2018.8.11.0023 Requerente: Maria Jose Gomes Medeiros 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Maria Jose Gomes Medeiros em face de Banco Bradesco S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em síntese, existir 

pendência financeira perante o banco requerido que justificasse a 

inscrição nominal. Postula pela declaração de inexistência de débito com 

consequente exclusão da restrição e condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Designada sessão de 

conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o 

requerido confirma a existência de relação contratual, sendo legítimo o 

débito que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência 

total da demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente 

afirma que não estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 

constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil da requerida. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome da requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado à requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000307-55.2018.8.11.0023 Requerente: Maria Jose Gomes Medeiros 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Maria Jose Gomes Medeiros em face de Banco Bradesco S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em síntese, existir 

pendência financeira perante o banco requerido que justificasse a 

inscrição nominal. Postula pela declaração de inexistência de débito com 

consequente exclusão da restrição e condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Designada sessão de 

conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o 

requerido confirma a existência de relação contratual, sendo legítimo o 

débito que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência 

total da demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente 

afirma que não estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 
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constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil da requerida. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome da requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado à requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-35.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERENTE)

MANOEL ZACARIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO(A))

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010143-35.2015.8.11.0023 Reclamante: Manoel Zacarias da Costa 

Reclamadas: Extraluz Moveis e Eletrodomesticos Ltda - EPP e Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela reclamada, Samsung Eletrônica da Amazônia 

Ltda, objetivando a correção de eventual omissão do ato decisório. Alega 

a embargante que o julgador não menciona a destinação que o aparelho 

defeituoso deve ter, posto que não pode arcar com o lapso do juízo. Pois 

bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 

48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". Em 

cognição escorreita das informações contidas nos autos, observa-se, 

claramente, ter havido o envio do aparelho pela primeira reclamada à 

assistência técnica da segunda reclamada, onde permaneceu (Id 5746378 

- 8º parágrafo). In verbis: "[...] Nesse vai e vem, o aparelho foi 

encaminhado para a assistência técnica cinco vezes, onde permanece na 

assistência técnica até hoje (23/06/2015) [...]". Logo, não compete ao 

Juízo se posicionar - obviamente - acerca de problemática cuja 

providência compete as próprias reclamadas. Diante do exposto, DEIXO 

DE ACOLHER OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se 

inalterada a sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os 

embargos de declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a 

embargante ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, 

§2º, do Código de Processo Civil. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000219-17.2018.8.11.0023 Requerente: Jose Ribamar Gomes Januario 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Jose Ribamar Gomes Januario em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 
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desconhece tal contrato, pois nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

afirmou ser legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se 

pela improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não do débito e ocorrência do dano 

moral. O requerente alega que não estabelece relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a empresa 

demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio 

jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que 

a prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação do autor, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000219-17.2018.8.11.0023 Requerente: Jose Ribamar Gomes Januario 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Jose Ribamar Gomes Januario em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 

desconhece tal contrato, pois nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

afirmou ser legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se 

pela improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não do débito e ocorrência do dano 

moral. O requerente alega que não estabelece relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a empresa 

demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio 

jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que 

a prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 
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existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação do autor, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-69.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000222-69.2018.8.11.0023 Requerente: Andreia da Silva Pinho 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Andreia da Silva Pinho em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que apesar de ser correntista, desconhece tal contrato, pois, 

nunca teve renda suficiente para adquirir qualquer produto creditório, 

assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo Réu, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a declaração de inexistência de 

débito com consequente exclusão da restrição e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Designada 

sessão de conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em 

contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito que deu origem a 

constrição, postulando-se pela improcedência total da demanda. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente alega que não 

estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que 

justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete 

a parte requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente 

a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em 

verdade, a empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. 

Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser 

produzida mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do 

débito ou documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. 

Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se 

que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, 

isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 
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resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A autora encontra-se desempregada, não 

havendo provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica do 

ofensor ? Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, 

resta evidente, em consonância com as regras de experiência comum 

(artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. No tocante ao 

enunciado da Súmula 385, do STJ, sem embargo de posicionamento 

contrário, é convencionado que esta foi elaborada para unificar o 

entendimento relacionado aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, dentre outros) que promove inscrição indevida, não se 

aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode olvidar, ainda, 

que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que sensivelmente, a 

reputação do consumidor, que acaba arcando com o ônus negativo de 

dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras restrições, 

indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte autora, o que 

deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto indenizatório. 

Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a verba 

indenizatória em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por reputar 

exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo o 

enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data 

da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000222-69.2018.8.11.0023 Requerente: Andreia da Silva Pinho 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Andreia da Silva Pinho em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que apesar de ser correntista, desconhece tal contrato, pois, 

nunca teve renda suficiente para adquirir qualquer produto creditório, 

assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo Réu, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a declaração de inexistência de 

débito com consequente exclusão da restrição e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Designada 

sessão de conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em 

contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito que deu origem a 

constrição, postulando-se pela improcedência total da demanda. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente alega que não 

estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que 

justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete 

a parte requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente 

a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em 

verdade, a empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. 

Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser 

produzida mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do 

débito ou documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. 

Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se 

que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, 

isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A autora encontra-se desempregada, não 

havendo provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica do 

ofensor ? Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, 

resta evidente, em consonância com as regras de experiência comum 

(artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. No tocante ao 
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enunciado da Súmula 385, do STJ, sem embargo de posicionamento 

contrário, é convencionado que esta foi elaborada para unificar o 

entendimento relacionado aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, dentre outros) que promove inscrição indevida, não se 

aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode olvidar, ainda, 

que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que sensivelmente, a 

reputação do consumidor, que acaba arcando com o ônus negativo de 

dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras restrições, 

indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte autora, o que 

deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto indenizatório. 

Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a verba 

indenizatória em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por reputar 

exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo o 

enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data 

da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000272-95.2018.8.11.0023 Requerente: Luis Carlos Silva Martins 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Luis Carlos Silva Martins em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos 

pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de uma 

pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira 

ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou 

crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não da relação contratual e ocorrência do dano moral. O requerente alega 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 

constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil do requerido. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome do requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é mecânico, não havendo provas de 

sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. No tocante ao enunciado 

da Súmula 385, do STJ, sem embargo de posicionamento contrário, é 

convencionado que esta foi elaborada para unificar o entendimento 

relacionado aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre 

outros) que promove inscrição indevida, não se aplicando às empresas e 

comércio em geral. Não se pode olvidar, ainda, que o acréscimo de 

inscrição indevida, afeta, ainda que sensivelmente, a reputação do 

consumidor, que acaba arcando com o ônus negativo de dívida ilegítima. 

Entretanto, a existência de outras restrições, indubitavelmente, atenua o 

dano moral suportado pela parte autora, o que deve ser ponderado por 

ocasião da fixação do quanto indenizatório. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao 

dano causado, impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a 

reparação e desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, 

determinar a exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária 

e juros legais a contar da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto 

o presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 
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termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000272-95.2018.8.11.0023 Requerente: Luis Carlos Silva Martins 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Luis Carlos Silva Martins em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos 

pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de uma 

pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira 

ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou 

crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não da relação contratual e ocorrência do dano moral. O requerente alega 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 

constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil do requerido. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome do requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é mecânico, não havendo provas de 

sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. No tocante ao enunciado 

da Súmula 385, do STJ, sem embargo de posicionamento contrário, é 

convencionado que esta foi elaborada para unificar o entendimento 

relacionado aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre 

outros) que promove inscrição indevida, não se aplicando às empresas e 

comércio em geral. Não se pode olvidar, ainda, que o acréscimo de 

inscrição indevida, afeta, ainda que sensivelmente, a reputação do 

consumidor, que acaba arcando com o ônus negativo de dívida ilegítima. 

Entretanto, a existência de outras restrições, indubitavelmente, atenua o 

dano moral suportado pela parte autora, o que deve ser ponderado por 

ocasião da fixação do quanto indenizatório. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao 

dano causado, impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a 

reparação e desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, 

determinar a exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária 

e juros legais a contar da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto 

o presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000277-20.2018.8.11.0023 Requerente: Andre Gomes Bezerra 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Andre Gomes Bezerra em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos 

pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de uma 

pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira 

ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou 
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crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não da relação contratual e ocorrência do dano moral. O requerente alega 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 

constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil do requerido. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome do requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é mecânico, não havendo provas de 

sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000277-20.2018.8.11.0023 Requerente: Andre Gomes Bezerra 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Andre Gomes Bezerra em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de alguns artigos 

pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de uma 

pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira 

ré. Afirma, outrossim, que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou 

crédito fornecido pelo banco réu capaz de gerar referida dívida, devendo, 

portanto, tratar-se de uma possível fraude. Pleiteia, por fim, a declaração 

de inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não da relação contratual e ocorrência do dano moral. O requerente alega 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus 

da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade em 

atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto 

ao demandado. Em verdade, a empresa demandada tem o ônus de 

comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que legitimasse a 

constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente 

singela, podendo ser produzida mediante simples apresentação do 

contrato, demonstrativo do débito ou documento equivalente, devidamente 

assinado pelo consumidor. Dito isso e analisando o material probatório 

coligido em Juízo, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do ônus 

da prova que lhe competia, isto é, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse o suposto débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, 

inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, 

caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. 

Resta configurada, portanto, a responsabilidade civil do requerido. 

Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do nome do requerente 

nos órgãos de restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. 

Culpa do agente - na modalidade de negligência, com a falta do dever 

objetivo de cuidado na relação de consumo e atividade comercial, 

ocasionando a inscrição negativa no órgão restritivo; 3. Relação de 

Causalidade - o dano foi decorrente da comissão do requerido, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 
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moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é mecânico, não havendo provas de 

sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000062-44.2018.8.11.0023 Requerente: Fernando Jose dos Santos 

Fernandes Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Fernando Jose dos Santos Fernandes em 

face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Aduz o requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição 

de alguns artigos pessoais, momento em que tomou conhecimento da 

existência de uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela 

instituição financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 

desconhece tal contrato, pois, nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

afirmou ser legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se 

pela improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não da relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente alega que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justifique a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a 

empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, 

aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser produzida 

mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou 

documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso 

e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é "desossador", não havendo provas 

de sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 
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da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000062-44.2018.8.11.0023 Requerente: Fernando Jose dos Santos 

Fernandes Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Fernando Jose dos Santos Fernandes em 

face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Aduz o requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição 

de alguns artigos pessoais, momento em que tomou conhecimento da 

existência de uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela 

instituição financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 

desconhece tal contrato, pois, nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

afirmou ser legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se 

pela improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não da relação contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente alega que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justifique a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a 

empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, 

aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser produzida 

mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou 

documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso 

e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? O autor é "desossador", não havendo provas 

de sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000210-55.2018.8.11.0023 Requerente: João Batista Cardoso Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais proposta por João Batista Cardoso em face de 

Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 
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Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instada a manifestar-se, limitou-se a impugnar, 

genericamente, o alegado pela demandada. Convém ressaltar, por 

oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do 

julgador, vale dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o 

prisma das regras de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). 

Destarte, a análise escorreita do material probatório incluso não permite 

concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por João Batista Cardoso 

em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000200-11.2018.8.11.0023 Requerente: Cleito Fernandes Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais 

proposta por Cleito Fernandes em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano 

moral. O requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar, 

genericamente, o alegado pela demandada. Convém ressaltar, por 

oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do 

julgador, vale dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o 

prisma das regras de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). 

Destarte, a análise escorreita do material probatório incluso não permite 

concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cleito Fernandes em 

face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000200-11.2018.8.11.0023 Requerente: Cleito Fernandes Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais 

proposta por Cleito Fernandes em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano 

moral. O requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar, 

genericamente, o alegado pela demandada. Convém ressaltar, por 

oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do 

julgador, vale dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o 

prisma das regras de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). 

Destarte, a análise escorreita do material probatório incluso não permite 

concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cleito Fernandes em 

face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000195-86.2018.8.11.0023 Requerente: Marcos Roberto Pereira Vogado 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Marcos Roberto 

Pereira Vogado em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Marcos Roberto Pereira 

Vogado em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000195-86.2018.8.11.0023 Requerente: Marcos Roberto Pereira Vogado 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Marcos Roberto 

Pereira Vogado em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Marcos Roberto Pereira 

Vogado em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000153-37.2018.8.11.0023 Requerente: Antonio Pereira da Costa 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Antonio Pereira da 

Costa em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 
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alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Antonio Pereira da Costa em 

face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-58.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DILLENBURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000171-58.2018.8.11.0023 Requerente: Arlindo Dillenburg Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Arlindo Dillenburg em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Arlindo Dillenburg em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-58.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DILLENBURG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000171-58.2018.8.11.0023 Requerente: Arlindo Dillenburg Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Arlindo Dillenburg em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Arlindo Dillenburg em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000189-79.2018.8.11.0023 Requerente: Agnaldo da Cruz Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Agnaldo da Cruz em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Agnaldo da Cruz em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000189-79.2018.8.11.0023 Requerente: Agnaldo da Cruz Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Agnaldo da Cruz em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Agnaldo da Cruz em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000175-95.2018.8.11.0023 Requerente: Gilvan da Conceição Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Gilvan da Conceição em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano 

moral. O requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a 

Ré, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 
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assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Gilvan da Conceição em face 

de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000175-95.2018.8.11.0023 Requerente: Gilvan da Conceição Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Gilvan da Conceição em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano 

moral. O requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a 

Ré, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Gilvan da Conceição em face 

de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000181-05.2018.8.11.0023 Requerente: Cleiton Santos do Nascimento 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Cleiton Santos do Nascimento em face de Telefônica Brasil 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

cont rover t ida  c inge-se  a  ex is tênc ia  ou  não  re laçã o 

contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O requerente afirma 

que não estabeleceu relação contratual com a Ré, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, portanto, que o 

ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

junto à demandada. Com efeito, a acervo documental apresentado pela 

demandada constitui prova apta a afastar a alegação de inexistência de 

inadimplência contratual, máxime pelo detalhamento dos informações 

constantes nas faturas. É cediço que o constante avanço tecnológico 

possibilitou o surgimento de inúmeras modalidades de contratação, 

podendo o consumidor contratar por meio de "simples envio de mensagem 

de texto, realizando uma ligação, acessando o site da prestadora de 

serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não se pode conceber - nos 

dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos negócios jurídicos aos 

meios tradicionais de contratação, isto é, contrato assinado pelas partes. 

Em verdade, o material probatório coligido nos autos comprovam, 

satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre as partes e a 

inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à autora 

comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cleiton Santos do Nascimento 

em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000181-05.2018.8.11.0023 Requerente: Cleiton Santos do Nascimento 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Cleiton Santos do Nascimento em face de Telefônica Brasil 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

cont rover t ida  c inge-se  a  ex is tênc ia  ou  não  re laçã o 

contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O requerente afirma 

que não estabeleceu relação contratual com a Ré, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, portanto, que o 

ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

junto à demandada. Com efeito, a acervo documental apresentado pela 

demandada constitui prova apta a afastar a alegação de inexistência de 

inadimplência contratual, máxime pelo detalhamento dos informações 

constantes nas faturas. É cediço que o constante avanço tecnológico 

possibilitou o surgimento de inúmeras modalidades de contratação, 

podendo o consumidor contratar por meio de "simples envio de mensagem 

de texto, realizando uma ligação, acessando o site da prestadora de 

serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não se pode conceber - nos 

dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos negócios jurídicos aos 

meios tradicionais de contratação, isto é, contrato assinado pelas partes. 

Em verdade, o material probatório coligido nos autos comprovam, 

satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre as partes e a 

inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à autora 

comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cleiton Santos do Nascimento 

em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000184-57.2018.8.11.0023 Requerente: Cassenir Evangelista Aguiar 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Cassenir Evangelista Aguiar em face de Telefônica Brasil 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

cont rover t ida  c inge-se  a  ex is tênc ia  ou  não  re laçã o 

contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O requerente afirma 

que não estabeleceu relação contratual com a Ré, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, portanto, que o 

ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

junto à demandada. Com efeito, a acervo documental apresentado pela 

demandada constitui prova apta a afastar a alegação de inexistência de 

inadimplência contratual, máxime pelo detalhamento dos informações 

constantes nas faturas. É cediço que o constante avanço tecnológico 

possibilitou o surgimento de inúmeras modalidades de contratação, 

podendo o consumidor contratar por meio de "simples envio de mensagem 

de texto, realizando uma ligação, acessando o site da prestadora de 

serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não se pode conceber - nos 

dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos negócios jurídicos aos 

meios tradicionais de contratação, isto é, contrato assinado pelas partes. 

Em verdade, o material probatório coligido nos autos comprovam, 

satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre as partes e a 

inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à autora 

comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Cassenir Evangelista Aguiar 

em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-16.2018.8.11.0023
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000232-16.2018.8.11.0023 Requerente: Francisco Santana de 

Vasconcelos Requerida: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Juridico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Francisco Santana de Vasconcelos em 

face de CLARO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 
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dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Francisco Santana de 

Vasconcelos em face de CLARO S.A. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000232-16.2018.8.11.0023 Requerente: Francisco Santana de 

Vasconcelos Requerida: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Juridico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Francisco Santana de Vasconcelos em 

face de CLARO S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação contratual/inadimplência e ocorrência do dano moral. O 

requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela demandada constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime pelo 

detalhamento dos informações constantes nas faturas. É cediço que o 

constante avanço tecnológico possibilitou o surgimento de inúmeras 

modalidades de contratação, podendo o consumidor contratar por meio de 

"simples envio de mensagem de texto, realizando uma ligação, acessando 

o site da prestadora de serviços, dentre outras". Sob tal conjuntura, não 

se pode conceber - nos dias hodiernos - a ideia de reduzir a validade dos 

negócios jurídicos aos meios tradicionais de contratação, isto é, contrato 

assinado pelas partes. Em verdade, o material probatório coligido nos 

autos comprovam, satisfatoriamente, a existência de negócio jurídico entre 

as partes e a inadimplência junto a empresa ré. Sendo assim, caberia à 

autora comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a 

restrição, ao passo que, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o 

alegado pela demandada. Convém ressaltar, por oportuno, que a 

apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do julgador, vale 

dizer, na hipótese, do Juiz Leigo, especialmente sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). Destarte, a análise 

escorreita do material probatório incluso não permite concluir pela 

procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Francisco Santana de 

Vasconcelos em face de CLARO S.A. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz 

Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000128-24.2018.8.11.0023 Requerente: Izarlei Lopes Monteiro Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Izarlei Lopes Monteiro em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não do débito e ocorrência do dano moral. O requerente 

afirma que desconhece o débito que ensejou a constrição negativa, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto a Ré. Em verdade, a empresa demandada tem 

o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. É cediço os avanços 

tecnológicos possibilitou a inovação das modalidades de contratação nos 

dias hodiernos. Todavia, não se pode conceber a alegação de 

contratação sem a comprovação de declaração manifesta de contratar da 

parte autora. Sob tal conjuntura, não se pode admitir documento produzido 

exclusivamente pela parte requerida como prova da contratação, 

sobretudo, quando desconstituída de informações de utilização inequívoca 

dos serviços. É importante ressaltar que a mera alegação de fragilidade do 

demonstrativo da inscrição nominal não tem o condão de afastar o ato 

restritivo, ao passo que, caberia à própria demandada, tendo plena 

convicção de suas alegações, apresentar demonstrativo de entidade 

oficialmente credenciada, constatando a eventual inexistência de restrição 

nominal. Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, 

verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe 

competia, isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto 

débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio 

jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, 

portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, 

portanto, a responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou 

omissão voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - 

na modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão da requerida, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 
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2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A despeito da petição inicial sequer indicar a 

profissão/ocupação do autor, não há provas de sua condição econômica; 

4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de empresa de 

telecomunicações de abrangência nacional, resta evidente, em 

consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 

9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios 

supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo 

o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, máxime pelo reconhecimento de inexistência do débito. 

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000128-24.2018.8.11.0023 Requerente: Izarlei Lopes Monteiro Requerida: 

Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Izarlei Lopes Monteiro em face de Telefônica Brasil S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a 

existência ou não do débito e ocorrência do dano moral. O requerente 

afirma que desconhece o débito que ensejou a constrição negativa, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto a Ré. Em verdade, a empresa demandada tem 

o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. É cediço os avanços 

tecnológicos possibilitou a inovação das modalidades de contratação nos 

dias hodiernos. Todavia, não se pode conceber a alegação de 

contratação sem a comprovação de declaração manifesta de contratar da 

parte autora. Sob tal conjuntura, não se pode admitir documento produzido 

exclusivamente pela parte requerida como prova da contratação, 

sobretudo, quando desconstituída de informações de utilização inequívoca 

dos serviços. É importante ressaltar que a mera alegação de fragilidade do 

demonstrativo da inscrição nominal não tem o condão de afastar o ato 

restritivo, ao passo que, caberia à própria demandada, tendo plena 

convicção de suas alegações, apresentar demonstrativo de entidade 

oficialmente credenciada, constatando a eventual inexistência de restrição 

nominal. Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, 

verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe 

competia, isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto 

débito e a efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio 

jurídico legítimo, a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, 

portanto, prática de ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, 

portanto, a responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou 

omissão voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de 

restrição ao crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - 

na modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão da requerida, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A despeito da petição inicial sequer indicar a 

profissão/ocupação do autor, não há provas de sua condição econômica; 

4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de empresa de 

telecomunicações de abrangência nacional, resta evidente, em 

consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 

9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios 

supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo 

o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, máxime pelo reconhecimento de inexistência do débito. 

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de 
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mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-21.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES BASTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010077-21.2016.8.11.0023 Requerente: Willian Rodrigues Bastos Da 

Costa Requerida: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pelo requerente, com fulcro no artigo 535, inciso I, 

do CPC, objetivando a correção de eventual omissão e contradição. Afirma 

a embargante que apresentou o contrato assinado pela parte autora, 

conforme id 5749559, pleiteando, assim, seja sanada a contradição no 

tocante a apreciação da documentação acostada aos autos. Afirma, 

ainda, r. sentença não pode fundamentar a presente ação por não haver 

provas da contratação ou mesmo que seja objeto de fraude, pois resta 

evidente que a contratação ocorreu, pois a empresa apresentou o 

contrato devidamente assinado em sede de contestação e, portanto, o 

débito e a conseqüente inscrição do nome da parte autora é mais que 

devidas. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em 

seu artigo 48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". 

Da análise escorreita dos autos, especificamente do documento incluso no 

id 5749559, embora nomeado como "contestação", conclui-se que, de 

fato, a embargante se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

comprovando, satisfatoriamente, a existência de relação contratual, 

legitimando a restrição nominal. Com efeito, o instrumento contratual 

apresentado pela instituição financeira constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de relação contratual. Deste modo, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária decorrente da 

contratação regularmente formalizada entre as partes. Destarte, a análise 

superveniente do material probatório coligido nos auto não permite concluir 

pela procedência dos pedidos iniciais. Destarte, Diante do exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos e no mérito, ACOLHO 

os argumentos, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por Willian Rodrigues Bastos da Costa em face de Telefônica 

Brasil S/A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010077-21.2016.8.11.0023 Requerente: Willian Rodrigues Bastos Da 

Costa Requerida: Telefônica Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pelo requerente, com fulcro no artigo 535, inciso I, 

do CPC, objetivando a correção de eventual omissão e contradição. Afirma 

a embargante que apresentou o contrato assinado pela parte autora, 

conforme id 5749559, pleiteando, assim, seja sanada a contradição no 

tocante a apreciação da documentação acostada aos autos. Afirma, 

ainda, r. sentença não pode fundamentar a presente ação por não haver 

provas da contratação ou mesmo que seja objeto de fraude, pois resta 

evidente que a contratação ocorreu, pois a empresa apresentou o 

contrato devidamente assinado em sede de contestação e, portanto, o 

débito e a conseqüente inscrição do nome da parte autora é mais que 

devidas. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A Lei nº 9.099/95, em 

seu artigo 48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício". 

Da análise escorreita dos autos, especificamente do documento incluso no 

id 5749559, embora nomeado como "contestação", conclui-se que, de 

fato, a embargante se desincumbiu do ônus que lhe competia, 

comprovando, satisfatoriamente, a existência de relação contratual, 

legitimando a restrição nominal. Com efeito, o instrumento contratual 

apresentado pela instituição financeira constitui prova apta a afastar a 

alegação de inexistência de relação contratual. Deste modo, caberia ao 

autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária decorrente da 

contratação regularmente formalizada entre as partes. Destarte, a análise 

superveniente do material probatório coligido nos auto não permite concluir 

pela procedência dos pedidos iniciais. Destarte, Diante do exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos e no mérito, ACOLHO 

os argumentos, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por Willian Rodrigues Bastos da Costa em face de Telefônica 

Brasil S/A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000136-98.2018.8.11.0023 Requerente: Artemiza Pereira da Conceição 

Teles Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Artemiza Pereira da Conceição Teles em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o 
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relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. I - DA 

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A preliminar suscitada é manifestamente 

improcedente. Com efeito, muito embora a inserção do nome da autora 

tenha sido realizada em 17/03/2014, a consulta inclusa nos autos indica a 

manutenção do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito. 

Registra-se, nesse particular, que é convencionado pela doutrina e 

jurisprudência, caracterização de dano permanente, diante da manutenção 

de restrição nominal indevida, restando, inconsistente, portanto, alegada 

prescrição da pretensão formulada. Portanto, afasto a preliminar ventilada. 

II - DO MÉRITO A questão controvertida cinge-se a existência ou não do 

débito e ocorrência do dano moral. A requerente alega que não estabelece 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a 

empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, 

aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser produzida 

mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou 

documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso 

e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não há provas nos autos de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000136-98.2018.8.11.0023 Requerente: Artemiza Pereira da Conceição 

Teles Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Artemiza Pereira da Conceição Teles em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. I - DA 

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A preliminar suscitada é manifestamente 

improcedente. Com efeito, muito embora a inserção do nome da autora 

tenha sido realizada em 17/03/2014, a consulta inclusa nos autos indica a 

manutenção do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito. 

Registra-se, nesse particular, que é convencionado pela doutrina e 

jurisprudência, caracterização de dano permanente, diante da manutenção 

de restrição nominal indevida, restando, inconsistente, portanto, alegada 

prescrição da pretensão formulada. Portanto, afasto a preliminar ventilada. 

II - DO MÉRITO A questão controvertida cinge-se a existência ou não do 

débito e ocorrência do dano moral. A requerente alega que não estabelece 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a 

empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, 

aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser produzida 

mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou 

documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso 

e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 
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responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não há provas nos autos de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMI BATISTA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000135-16.2018.8.11.0023 Requerente: Diemi Batista Carvalho 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Diemi Batista Carvalho em face de Banco Bradesco S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não do débito e ocorrência do dano 

moral. A requerente alega que não estabelece relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a empresa 

demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio 

jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que 

a prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 
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2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não há provas nos autos de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000135-16.2018.8.11.0023 Requerente: Diemi Batista Carvalho 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Diemi Batista Carvalho em face de Banco Bradesco S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não do débito e ocorrência do dano 

moral. A requerente alega que não estabelece relação contratual com o 

Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Em verdade, a empresa 

demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio 

jurídico que legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que 

a prova é relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que o 

requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil do requerido. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação da autora, não há provas nos autos de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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LEONIR BERNARDO MATOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000364-73.2018.8.11.0023 Valor da causa: $11,818.00 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: WARLESON LIMA DE SOUZA 

Endereço: RUA MATO GROSSO DO SUL, 64, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LEONIR 

BERNARDO MATOS Endereço: SÍTIO BURATO, 2 SÍTIO ANTES DA 

COMUNIDADE SALETE, 6ª AGROVILA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Senhor(a): WARLESON LIMA DE SOUZA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 14:40 Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 25/10/2018 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000156-89.2018.8.11.0023 Requerente: Jonas Martins Hesper Requerida: 

Ativos S/A Cia Securitizadora Creditos Financeiros Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Jonas 

Martins Hesper em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Creditos 

Financeiros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Formalizados os autos, 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não de relação contratual e 

ocorrência do dano moral. A Requerente alega que não estabeleceu 

relação contratual tanto com o suposto credor originário, quanto com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir ao requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto à demandada. Em verdade, a empresa ré tem o 

ônus de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Dito isso e 

analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se que a 

requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão da requerida, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Dito isso, cabe a parte requerida reparar o dano ocasionado 

ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, inexistindo patamar 

específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita: 

1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa ?: verifico que a 

parte autora, não obstante ter alegado a ocorrência de situações 

constrangedoras, não produziu a prova correspondente. De fato, o dano 

moral limitou-se à esfera pessoal, não produzindo consequências 

externas irreversíveis, ressaltando-se, a propósito, a existência de 

restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 2. Intensidade do ânimo de 

ofender ?: Não vislumbro comportamento doloso da parte requerida. 

Entretanto, revela-se nítida a ausência de diligência no exercício de sua 
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atividade e trato com o consumidor; 3. Posição social do ofendido ? A 

despeito da petição inicial sequer indicar a profissão/ocupação do autor, 

não havendo provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica 

do ofensor ? Tratando-se de empresa cuja abrangência é nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. No tocante ao enunciado 

da Súmula 385, do STJ, sem embargo de posicionamento contrário, é 

convencionado que esta foi elaborada para unificar o entendimento 

relacionado aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre 

outros) que promove inscrição indevida, não se aplicando às empresas e 

comércio em geral. Não se pode olvidar, ainda, que o acréscimo de 

inscrição indevida, afeta, ainda que sensivelmente, a reputação do 

consumidor, que acaba arcando com o ônus negativo de dívida ilegítima. 

Entretanto, a existência de outras restrições, indubitavelmente, atenua o 

dano moral suportado pela parte autora, o que deve ser ponderado por 

ocasião da fixação do quanto indenizatório. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, 

impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e 

desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE 

A AÇÃO, a fim de DECLARAR a inexistência do débito, determinar a 

exclusão nominal definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar 

da data da sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-79.2018.8.11.0023
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000383-79.2018.8.11.0023. REQUERENTE: SERGIO DE SOUSA LIMA 

REQUERIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Sérgio de Sousa Lima 

em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação/inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O 

Requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com a Ré, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete à Requerida, visto que, não há 

juridicidade em atribuir ao Autor a tarefa de comprovar a inexistência de 

débito junto a empresa ré. Com efeito, a Requerida trouxe aos autos prova 

documental apta a afastar a alegada inexistência de relação contratual, 

consubstanciada pelos relatórios de ligações efetuadas (id 15293818), 

demonstrando a inequívoca contratação e utilização dos 

produtos/serviços disponibilizados pela empresa ré. Sob tal conjuntura, 

caberia ao Autor comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária que 

ensejou a restrição nominal. Entretanto, instado a manifestar-se, limitou-se 

a impugnar o alegado, sem desincumbir do ônus que lhe competia (CPC, 

art. 373, I). Convém ressaltar, por oportuno, que a apreciação das provas 

constitui apanágio exclusivo do julgador, máxime sob o prisma das regras 

de experiência comum (art. 5º - Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Sérgio de Sousa Lima 

em face de Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, 

data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000381-12.2018.8.11.0023. REQUERENTE: REGINALDO CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Reginaldo 

Carneiro da Silva em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

lei 9099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a 

presente questão mister se faz definir se a assinatura apresentada no 

instrumento contratual (id 15212745) é ou não do Requerente, situação 

esta que passa necessariamente pela exigência da perícia grafotécnica, 

mormente por se tratar do único ponto controvertido sobre o qual 

basear-se-ão as provas. Ora, é sabido que no Juizado Especial não é 

possível a realização de prova pericial, nos termos do artigo 35, da lei 

9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ salienta que “A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material”. Assim, considerando 

que para o deslinde da causa a perícia técnica realizada por um 

especialista revela-se imprescindível, entendo que a presente demanda se 

tornou complexa no âmbito do Juizado Especial. Nesse sentido: “(...). O 

procedimento simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis não 

comporta a realização de regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta 

na norma processual civil (arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de 

menor complexidade que se alicerça na lei de regência dos Juizados. ().”. 

(2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 

- Juizado do Consumidor. J. 03-02- 2009). Posto isso, nos termos da 

legislação supracitada, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, consoante disposição do artigo 51, inciso II; e 3º, ambos da Lei nº 

9099/95. Sem custas ou despesas processuais, a teor do disposto no art. 

55, da lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 

40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000254-74.2018.8.11.0023. REQUERENTE: ROSANGELA MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Rosangela Moreira em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não relação/inadimplência 

contratual e ocorrência do dano moral. A Requerente afirmou, inicialmente, 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição nominal. Todavia, indagada 
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sobre a alegada inexistência do negócio jurídico, em audiência de 

conciliação, a Autora confirmou a existência da relação/inadimplência 

contratual, inexistindo dúvidas sobre a efetiva contratação e utilização dos 

produtos/serviços disponibilizados pelo banco réu. Convém ressaltar, por 

oportuno, que "os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais" (CPC, art. 

200). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por Rosangela Moreira em face de Banco Bradesco S.A. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000254-74.2018.8.11.0023. REQUERENTE: ROSANGELA MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização 

por Danos Morais proposta por Rosangela Moreira em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não relação/inadimplência 

contratual e ocorrência do dano moral. A Requerente afirmou, inicialmente, 

que não estabeleceu relação contratual com o Réu, inexistindo 

inadimplência que justificasse a restrição nominal. Todavia, indagada 

sobre a alegada inexistência do negócio jurídico, em audiência de 

conciliação, a Autora confirmou a existência da relação/inadimplência 

contratual, inexistindo dúvidas sobre a efetiva contratação e utilização dos 

produtos/serviços disponibilizados pelo banco réu. Convém ressaltar, por 

oportuno, que "os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais" (CPC, art. 

200). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por Rosangela Moreira em face de Banco Bradesco S.A. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-89.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AR

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CENTENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000506-77.2018.8.11.0023. REQUERENTE: LUIZ CENTENARO 

REQUERIDO: CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME Ressai dos autos que a 

audiência de conciliação restou prejudicada em face da ausência 

injustificada do promovente. Isto posto, declaro extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95; c/c o Enunciado 28 do FONAJE. Em face da desídia do 

reclamante, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95; c/c com o 

Enunciado 28 do FONAJE, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, ficando novo pedido condicionado ao seu pagamento. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues. 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-80.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOARES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO ROCESSO: 

1000467-80.2018.8.11.0023. REQUERENTE: GILSON SOARES DA SILVA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Gilson 

Soares da Silva em face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos 

autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação/inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O 

Requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete ao Requerido, visto que, não há 

juridicidade em atribuir ao Autor a tarefa de comprovar a inexistência de 

débito junto a empresa demandada. Com efeito, o Requerido trouxe aos 

autos prova documental apta a afastar a alegada inexistência de 

contratual, consubstanciada pelos faturas mensais (id 15032535), 

demonstrando a inequívoca utilização dos produtos/serviços junto ao 

comércio local. Sob tal conjuntura, caberia ao Autor comprovar o 

adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a restrição nominal. 

Entretanto, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o alegado, sem 

desincumbir do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I). Convém ressaltar, 

por oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo 

do julgador, máxime sob o prisma das regras de experiência comum (art. 

5º - Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Gilson Soares da Silva em face de Banco 

Bradesco S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-80.2018.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SOARES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO ROCESSO: 

1000467-80.2018.8.11.0023. REQUERENTE: GILSON SOARES DA SILVA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por Gilson 

Soares da Silva em face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos 

autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação/inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O 

Requerente afirma que não estabeleceu relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete ao Requerido, visto que, não há 

juridicidade em atribuir ao Autor a tarefa de comprovar a inexistência de 

débito junto a empresa demandada. Com efeito, o Requerido trouxe aos 

autos prova documental apta a afastar a alegada inexistência de 

contratual, consubstanciada pelos faturas mensais (id 15032535), 

demonstrando a inequívoca utilização dos produtos/serviços junto ao 

comércio local. Sob tal conjuntura, caberia ao Autor comprovar o 

adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a restrição nominal. 

Entretanto, instado a manifestar-se, limitou-se a impugnar o alegado, sem 

desincumbir do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I). Convém ressaltar, 

por oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo 

do julgador, máxime sob o prisma das regras de experiência comum (art. 

5º - Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Gilson Soares da Silva em face de Banco 

Bradesco S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000251-22.2018.8.11.0023 REQUERENTE: RONALDO LUCAS MUNIZ DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e 

Indenização por Danos Morais proposta por Ronaldo Lucas Muniz da Silva 

em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação/inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O 

Requerente afirmou, incialmente, que não estabeleceu relação contratual 

com a Ré, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. 

Todavia, indagado sobre a alegada inexistência de contratual, em 

audiência de conciliação, o Autor confirmou a existência de relação 

contratual, restando comprovada a efetiva contratação e utilização dos 

produtos/serviços disponibilizados pela empresa ré. Convém ressaltar, por 

oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do 

julgador, máxime sob o prisma das regras de experiência comum (art. 5º - 

Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Ronaldo Lucas Muniz da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LUCAS MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1000251-22.2018.8.11.0023 REQUERENTE: RONALDO LUCAS MUNIZ DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e 

Indenização por Danos Morais proposta por Ronaldo Lucas Muniz da Silva 

em face de Telefônica Brasil S.A., ambos qualificados nos autos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não relação/inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O 

Requerente afirmou, incialmente, que não estabeleceu relação contratual 

com a Ré, inexistindo inadimplência que justificasse a restrição nominal. 

Todavia, indagado sobre a alegada inexistência de contratual, em 

audiência de conciliação, o Autor confirmou a existência de relação 

contratual, restando comprovada a efetiva contratação e utilização dos 

produtos/serviços disponibilizados pela empresa ré. Convém ressaltar, por 

oportuno, que a apreciação das provas constitui apanágio exclusivo do 

julgador, máxime sob o prisma das regras de experiência comum (art. 5º - 

Lei nº 9.099/95). DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por Ronaldo Lucas Muniz da Silva em face de 

Telefônica Brasil S.A. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-96.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000065-96.2018.8.11.0023 Requerente: João Paulo Barroso Silva 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 
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Morais proposta por João Paulo Barroso Silva em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de produtos pessoais, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que apesar de ser correntista, desconhece tal contrato, pois 

nunca teve renda suficiente para adquirir qualquer produto creditório, 

assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo Réu, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a declaração de inexistência de 

débito com consequente exclusão da restrição e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Designada 

sessão de conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em 

contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito que deu origem a 

constrição, postulando-se pela improcedência total da demanda. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. O requerente alega que não 

estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que 

justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete 

a parte requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente 

a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em 

verdade, a empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. 

Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser 

produzida mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do 

débito ou documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. 

Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se 

que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, 

isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação do autor, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-96.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARROSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000065-96.2018.8.11.0023 Requerente: João Paulo Barroso Silva 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por João Paulo Barroso Silva em face de Banco Bradesco 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o requerente, em 

síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de produtos pessoais, 

momento em que tomou conhecimento da existência de uma pendência 

financeira, cujo registro foi promovido pela instituição financeira ré. Afirma, 

outrossim, que apesar de ser correntista, desconhece tal contrato, pois 

nunca teve renda suficiente para adquirir qualquer produto creditório, 

assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo Réu, devendo, portanto, 

tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a declaração de inexistência de 

débito com consequente exclusão da restrição e a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Designada 

sessão de conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em 

contestação, o requerido afirmou ser legítimo o débito que deu origem a 

constrição, postulando-se pela improcedência total da demanda. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. O requerente alega que não 

estabelece relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que 

justifique a restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete 

a parte requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir ao requerente 

a tarefa de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Em 

verdade, a empresa demandada tem o ônus de comprovar, em Juízo, a 

existência do negócio jurídico que legitimasse a constrição nominal. 

Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente singela, podendo ser 
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produzida mediante simples apresentação do contrato, demonstrativo do 

débito ou documento equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. 

Dito isso e analisando o material probatório coligido em Juízo, verifica-se 

que o requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, 

isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a 

efetivação da restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, 

a restrição nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de 

ato ilícito passível de reparação. Resta configurada, portanto, a 

responsabilidade civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária - inclusão do nome do requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito sem relação negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na 

modalidade de negligência, com a falta do dever objetivo de cuidado na 

relação de consumo e atividade comercial, ocasionando a inscrição 

negativa no órgão restritivo; 3. Relação de Causalidade - o dano foi 

decorrente da comissão do requerido, consistente na inscrição voluntária 

e indevida do nome da requerente no órgão de proteção ao crédito; 4. 

Dano - Além dos transtornos relacionados a constrição, convém ressaltar, 

a propósito, que o dano moral decorrente de inscrição negativa é 

presumido, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui 

entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) não se mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de 

intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros 

de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 

Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado ao requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? Apesar de inicial sequer apontar a 

profissão/ocupação do autor, não havendo provas de sua condição 

econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? Tratando-se de instituição 

financeira de abrangência nacional, resta evidente, em consonância com 

as regras de experiência comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado 

poder financeiro. No tocante ao enunciado da Súmula 385, do STJ, sem 

embargo de posicionamento contrário, é convencionado que esta foi 

elaborada para unificar o entendimento relacionado aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, dentre outros) que promove inscrição 

indevida, não se aplicando às empresas e comércio em geral. Não se pode 

olvidar, ainda, que o acréscimo de inscrição indevida, afeta, ainda que 

sensivelmente, a reputação do consumidor, que acaba arcando com o 

ônus negativo de dívida ilegítima. Entretanto, a existência de outras 

restrições, indubitavelmente, atenua o dano moral suportado pela parte 

autora, o que deve ser ponderado por ocasião da fixação do quanto 

indenizatório. Portanto, sopesando os critérios supradelineados, fixo a 

verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil reais), por reputar exprimir 

expressão consentânea ao dano causado, impedindo o enriquecimento 

ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a recidiva. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000098-86.2018.8.11.0023 Requerente: Antonio Aguiar Barreto 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Luzilene Neres dos Santos em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 

desconhece tal contrato, pois nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

confirma a existência de relação contratual, sendo legítimo o débito que 

deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O requerente 

afirma que não estabeleceu a suscitada relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela instituição financeira constitui prova apta a 

afastar a alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime a 

cédula de crédito bancário devidamente subscrita pelo autor. Caberia ao 

autor, deste modo, comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária 

que ensejou a restrição, ao passo que, instada a manifestar-se, limitou-se 

a impugnar, genericamente, o alegado pelo demandado, sem, contudo, 

negar a legitimidade da assinatura constante no instrumento contratual. 

Destarte, a análise crítica do material probatório incluso não permite 

concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Antonio Aguiar 

Barreto em face de Banco Bradesco Cartões S.A. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes 

Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AGUIAR BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000098-86.2018.8.11.0023 Requerente: Antonio Aguiar Barreto 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Luzilene Neres dos Santos em face de Banco 

Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

requerente, em síntese, que pleiteou um crediário para aquisição de 

produtos pessoais, momento em que tomou conhecimento da existência de 

uma pendência financeira, cujo registro foi promovido pela instituição 

financeira ré. Afirma, outrossim, que apesar de ser correntista, 

desconhece tal contrato, pois nunca teve renda suficiente para adquirir 

qualquer produto creditório, assim nunca utilizou de crédito fornecido pelo 

Réu, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Pleiteia, por fim, a 

declaração de inexistência de débito com consequente exclusão da 

restrição e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Designada sessão de conciliação, a 

tentativa de composição restou inexitosa. Em contestação, o requerido 

confirma a existência de relação contratual, sendo legítimo o débito que 

deu origem a constrição, postulando-se pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não inadimplência contratual e ocorrência do dano moral. O requerente 

afirma que não estabeleceu a suscitada relação contratual com o Réu, 

inexistindo inadimplência que justificasse a restrição. Observa-se, 

portanto, que o ônus da prova compete a parte requerida, visto que, não 

há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a 

inexistência de débito junto ao demandado. Com efeito, a acervo 

documental apresentado pela instituição financeira constitui prova apta a 

afastar a alegação de inexistência de inadimplência contratual, máxime a 

cédula de crédito bancário devidamente subscrita pelo autor. Caberia ao 

autor, deste modo, comprovar o adimplemento da obrigação pecuniária 

que ensejou a restrição, ao passo que, instada a manifestar-se, limitou-se 

a impugnar, genericamente, o alegado pelo demandado, sem, contudo, 

negar a legitimidade da assinatura constante no instrumento contratual. 

Destarte, a análise crítica do material probatório incluso não permite 

concluir pela procedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Antonio Aguiar 

Barreto em face de Banco Bradesco Cartões S.A. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes 

Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000154-22.2018.8.11.0023 Requerente: Eduardo Guimarães Lopes 

Requerido: Banco Bradesco Cartões S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Eduardo Guimarães Lopes em face de Banco Bradesco Cartões S.A., 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em 

síntese, existir pendência financeira perante a empresa requerida que 

justificasse a inscrição nominal. Postula pela declaração de inexistência de 

débito com consequente exclusão da restrição e condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Designada 

sessão de conciliação, a tentativa de composição restou inexitosa. Em 

contestação, o requerido confirma a existência de relação contratual, 

sendo legítimo o débito que deu origem a constrição, postulando-se pela 

improcedência total da demanda. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão 

controvertida cinge-se a existência ou não inadimplência contratual e 

ocorrência do dano moral. O requerente afirma que não estabeleceu 

relação contratual com o Réu, inexistindo inadimplência que justificasse a 

restrição. Observa-se, portanto, que o ônus da prova compete a parte 

requerida, visto que, não há juridicidade em atribuir à requerente a tarefa 

de comprovar a inexistência de débito junto ao demandado. Com efeito, a 

acervo documental apresentado pela instituição financeira constitui prova 

apta a afastar a alegação de inexistência de inadimplência contratual, 

máxime os apontamentos específicos de operações de crédito realizadas 

perante empresas da região. Caberia ao autor, deste modo, comprovar o 

adimplemento da obrigação pecuniária que ensejou a restrição, ao passo 

que, instada a manifestar-se, limitou-se a impugnar, genericamente, o 

alegado pelo demandado. Destarte, a análise crítica do material probatório 

incluso não permite concluir pela procedência dos pedidos iniciais. 

DISPOSITIVO Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por Eduardo Guimarães Lopes em face de Banco Bradesco Cartões S.A. 

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CARMEN SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000270-28.2018.8.11.0023. REQUERENTE: DAIANE CARMEN SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o 

relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). DAIANE SANTOS 

GONÇALVES, devidamente qualificada, aforou o presente feito frente a 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte demandante, mesmo após ter havido a 

citação da parte demandada, requer a desistência do feito antes da 

realização da audiência de conciliação. O pedido encontra respaldo legal, 

uma vez que a reclamante pode desistir da ação sem anuência do 

requerido, mesmo quando já citado, caso dos autos. Neste sentido o 

Enunciado 90 do Fonaje – Fórum Nacional de Juizados Especiais: 

“Enunciado 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Ante ao exposto, 

em cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em conseqüência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000269-43.2018.8.11.0023. REQUERENTE: FRANCISCA OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório (art. 38, 

caput, da lei nº 9.099/95). FRANCISCA OLIVEIRA SILVA, devidamente 

qualificada, aforou o presente feito frente a TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

parte demandante, mesmo após ter havido a citação da parte demandada, 

requer a desistência do feito ants d realização da audiência de 

conciliação. O pedido encontra respaldo legal, uma vez que a reclamante 

pode desistir da ação sem anuência do requerido, mesmo quando já 

citado, caso dos autos. Neste sentido o Enunciado 90 do Fonaje – Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “Enunciado 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. Ante ao exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em conseqüência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 55, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000220-02.2018.8.11.0023 Requerente: Adriana Carvalho dos Santos 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Adriana Carvalho dos Santos em face de Banco 

Bradesco S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

requerente, em síntese, que ao tentar realizar no comércio local foi 

surpreendida com a informação de restrição nominal, promovida pela 

instituição bancária Ré. Afirma, outrossim, que apesar de manter relação 

contratual com a requerida, desconhecendo o suposto débito que originou 

a constrição nominal, isto é, o valor de R$ 147,29 (cento e quarenta e sete 

reais e vinte e nove centavos). Pleiteia, por fim, a declaração de 

inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, a requerida afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente afirma que 

desconhece o débito que ensejou a constrição negativa, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição nominal. Observa-se, portanto, que 

o ônus da prova compete a parte requerida, visto que não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

que justifique a inserção negativa. Em verdade, a empresa ré tem o ônus 

probatório de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Analisando o material 

probatório coligido em Juízo, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a efetivação da 

restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição 

nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito 

passível de reparação. Resta configurada, portanto, a responsabilidade 

civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do 

nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito sem relação 

negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na modalidade de negligência, 

com a falta do dever objetivo de cuidado na relação de consumo e 

atividade comercial, ocasionando a inscrição negativa no SCPC; 3. 

Relação de Causalidade - o dano foi decorrente da comissão da requerida, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado à requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A requerente é autônoma, não havendo 

provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, bem como a existência de outras restrições, 

fixo a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reputar 

exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo o 

enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

1000220-02.2018.8.11.0023 Requerente: Adriana Carvalho dos Santos 

Requerido: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos 

Morais proposta por Adriana Carvalho dos Santos em face de Banco 

Bradesco S.A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a 

requerente, em síntese, que ao tentar realizar no comércio local foi 

surpreendida com a informação de restrição nominal, promovida pela 

instituição bancária Ré. Afirma, outrossim, que apesar de manter relação 

contratual com a requerida, desconhecendo o suposto débito que originou 

a constrição nominal, isto é, o valor de R$ 147,29 (cento e quarenta e sete 

reais e vinte e nove centavos). Pleiteia, por fim, a declaração de 

inexistência de débito com consequente exclusão da restrição e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Designada sessão de conciliação, a tentativa de composição 

restou inexitosa. Em contestação, a requerida afirmou ser legítimo o débito 

que deu origem a constrição, postulando pela improcedência total da 

demanda. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A questão controvertida cinge-se a existência ou 

não do débito e ocorrência do dano moral. A requerente afirma que 

desconhece o débito que ensejou a constrição negativa, inexistindo 

inadimplência que justifique a restrição nominal. Observa-se, portanto, que 

o ônus da prova compete a parte requerida, visto que não há juridicidade 

em atribuir à requerente a tarefa de comprovar a inexistência de débito 

que justifique a inserção negativa. Em verdade, a empresa ré tem o ônus 

probatório de comprovar, em Juízo, a existência do negócio jurídico que 

legitimasse a constrição nominal. Convém ressaltar, aliás, que a prova é 

relativamente singela, podendo ser produzida mediante simples 

apresentação do contrato, demonstrativo do débito ou documento 

equivalente, devidamente assinado pelo consumidor. Analisando o material 

probatório coligido em Juízo, verifica-se que a requerida não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, isto é, a existência do 

negócio jurídico que legitimasse o suposto débito e a efetivação da 

restrição nominal. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, a restrição 

nominal foi indevida, caracterizando-se, portanto, prática de ato ilícito 

passível de reparação. Resta configurada, portanto, a responsabilidade 

civil da requerida. Vejamos: 1. Ação ou omissão voluntária - inclusão do 

nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito sem relação 

negocial subjacente; 2. Culpa do agente - na modalidade de negligência, 

com a falta do dever objetivo de cuidado na relação de consumo e 

atividade comercial, ocasionando a inscrição negativa no SCPC; 3. 

Relação de Causalidade - o dano foi decorrente da comissão da requerida, 

consistente na inscrição voluntária e indevida do nome da requerente no 

órgão de proteção ao crédito; 4. Dano - Além dos transtornos 

relacionados a constrição, convém ressaltar, a propósito, que o dano 

moral decorrente de inscrição negativa é presumido, consoante 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Diante do exposto, cabe a parte requerida reparar o dano 

ocasionado à requerente. No que tange ao quantum indenizatório, 

inexistindo patamar específico, passo a análise de critérios objetivos para 

fixação escorreita: 1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da 

ofensa ?: verifico que a parte autora, não obstante ter alegado a 

ocorrência de situações constrangedoras, não produziu a prova 

correspondente. De fato, o dano moral limitou-se à esfera pessoal, não 

produzindo consequências externas irreversíveis, ressaltando-se, a 

propósito, a existência de restrição nominal alheia ao objeto da demanda; 

2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não vislumbro comportamento 

doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se nítida a ausência de 

diligência no exercício de sua atividade e trato com o consumidor; 3. 

Posição social do ofendido ? A requerente é autônoma, não havendo 

provas de sua condição econômica; 4. Situação econômica do ofensor ? 

Tratando-se de instituição financeira de abrangência nacional, resta 

evidente, em consonância com as regras de experiência comum (artigo 5º 

da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os 

critérios supradelineados, bem como a existência de outras restrições, 

fixo a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reputar 

exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo o 

enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de 

DECLARAR a inexistência do débito, determinar a exclusão nominal 

definitiva e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

sentença. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida 

na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010231-73.2015.8.11.0023 Requerente: Franciele Bernegozi da Silva 

Requerido: Carlos Rubens de Souza Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Franciele 

Bernegozi da Silva em face de Carlos Rubens de Souza, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Em sede de audiência de conciliação 

as partes celebraram acordo para a composição da lide (id 5748013). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os 

interessados nos autos (id 5748013), nos termos do artigo 22, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 200 do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, 'b', do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito
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LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010231-73.2015.8.11.0023 Requerente: Franciele Bernegozi da Silva 

Requerido: Carlos Rubens de Souza Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Franciele 

Bernegozi da Silva em face de Carlos Rubens de Souza, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Em sede de audiência de conciliação 

as partes celebraram acordo para a composição da lide (id 5748013). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre os 

interessados nos autos (id 5748013), nos termos do artigo 22, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 200 do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, 'b', do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Peixoto de 

Azevedo, data inserida na movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010070-29.2016.8.11.0023 Requerente: Aline Vieira Vaz Requerida: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

requerida, na forma do artigo 48 da Lei 9.099/95, objetivando a correção 

de eventual omissão. Alega a embargante que a sentença embargada 

deixou de fundamentar a existência de dano moral. Aduz, ainda, que 

nenhum dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a 

ocorrência de um dano moral. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: "Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A 

Lei nº 9.099/95, em seu artigo 48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício". Em cognição escorreita dos termos da 

sentença, observa-se que o ato decisório apontou, explicitamente, os 

fundamentos da condenação a título de danos morais. Vejamos: "(...) Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no 

meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 

DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

(...). Observa-se, portanto, que consta da sentença, claramente, os 

argumentos que motivaram a procedência do pleito de danos morais. Em 

verdade, a embargante pretende rediscutir matérias já apreciadas pelo 

julgador, utilizando-se de instrumento processual nitidamente inadequado, 

revelando-se, claramente, o caráter meramente protelatório dos embargos 

de declaração ora opostos pela Requerida. Destarte, DEIXO DE ACOLHER 

OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se inalterada a 

sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os embargos de 

declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a embargante ao 

pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, §2º, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes 

Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-29.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIEIRA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010070-29.2016.8.11.0023 Requerente: Aline Vieira Vaz Requerida: 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela 

requerida, na forma do artigo 48 da Lei 9.099/95, objetivando a correção 

de eventual omissão. Alega a embargante que a sentença embargada 

deixou de fundamentar a existência de dano moral. Aduz, ainda, que 

nenhum dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a 

ocorrência de um dano moral. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: "Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." A 

Lei nº 9.099/95, em seu artigo 48, assim dispõe: "Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício". Em cognição escorreita dos termos da 

sentença, observa-se que o ato decisório apontou, explicitamente, os 

fundamentos da condenação a título de danos morais. Vejamos: "(...) Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é 
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suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no 

meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também 

proporcionando sentimentos indesejados como frustração, angústia e 

ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 

DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos 

de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

(...). Observa-se, portanto, que consta da sentença, claramente, os 

argumentos que motivaram a procedência do pleito de danos morais. Em 

verdade, a embargante pretende rediscutir matérias já apreciadas pelo 

julgador, utilizando-se de instrumento processual nitidamente inadequado, 

revelando-se, claramente, o caráter meramente protelatório dos embargos 

de declaração ora opostos pela Requerida. Destarte, DEIXO DE ACOLHER 

OS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos, mantendo-se inalterada a 

sentença embargada. Ademais, reputo protelatórios os embargos de 

declaração em questão, motivo pelo qual, condeno a embargante ao 

pagamento de multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 1.026, §2º, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes 

Jardim Juiz Leigo Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus 

precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-67.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MICHELA RODRIGUES CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 

8010223-67.2013.8.11.0023 Requerente: S.E.A. Sistema de Ensino 

Avançado Ltda - EPP Requerida: Ana Michela Rodrigues Campos Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por S.E.A. Sistema de Ensino 

Avançado Ltda - EPP face de Ana Michela Rodrigues Campos, ambas já 

qualificadas nos autos em epígrafe. O prosseguimento regular do feito 

restou obstaculizado em razão da inércia da parte autora. Intimada para 

indicar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção do processo, 

a parte autora quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (id. 

14454351). É o relatório. Fundamento. Decido. Por não promover os atos e 

diligências que lhe competiam, a autora abandonou a causa, ocasionando 

a paralisação do feito. Cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Tendo em vista a desídia 

processual, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Peixoto de Azevedo, data 

inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Peixoto de Azevedo, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-33.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELA DE SOUZA (REQUERIDO)

RONALDO PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

8010018-33.2016.8.11.0023. REQUERENTE: MAURIVALDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: RUY PORTELA DE SOUZA , RONALDO PIRES DE 

ANDRADE Vistos etc., Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA DE 

COBRANÇA propostas por MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA em face 

de RUY PORTELA DE SOUZA e RONALDO PIRES DE ANDRADE. Nos 

presentes autos, o valor da causa deve ser considerado o valor do 

contrato de honorários, ou seja, R$ 58.738,80 (cinquenta e oito mil, 

setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), o qual supera o valor 

de alçada dos juizados especiais (40 salários mínimos, que na época do 

ajuizamento da ação, correspondiam a R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais) e atualmente correspondem a R$ 38.160,00). Neste 

sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal Cível: “SÚMULA DE 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REVISÃO E NULIDADE 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO 

MORAL - VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO 

CONTRATO - CPC ART. 259, V - VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 

SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL RECONHECIDA "EX OFFÍCIO" - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CPC ART. 267, IV - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Nas causas em que se pleiteia a revisão ou modificação do contrato, o 

valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o 

disposto no art. 259, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. O Juizado 

Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor 

ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A sentença julgou extinto 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 267, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, em face da incompetência do 

juizado especial com relação ao valor de alçada, não merece reparos e 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

serve como acórdão, nos termos do art.46, da lei nº 9.099/95. 4. Recurso 

improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios 

arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 

274/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013)” Ademais, 

entendo que há necessidade de prova pericial contábil para o fim de 

averiguar-se os supostos danos alegados, o que também afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do art. 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz 

Leigo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-21.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010023-21.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELIECIR VIANA PEREIRA Endereço: Rua 

PRESIDIO SOARES, SN, JARDIM LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Vila YARA, 4º ANDAR DO PRÉDIO VERMELHO, SN, SEDE 

SOCIAL, CIDADE DE DEUS, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-20.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010036-20.2017.8.11.0023 Valor da 

causa: $364.84 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOCILENE PEREIRA SILVA 

Endereço: Travessa PEIXOTO, 183, AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: Avenida 

BARÃO DE MELGAÇO, 3.209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78020-801 Senhor(a): REQUERIDO: OI S/A A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 2.000, 00 (dois mil reais) acrescidos de juros e 

correção, sob pena de multa, constante da sentença. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de 

recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000024-32.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: $34.55 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA Endereço: Rua Travessa Sete, 

57, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães 

Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 
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acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-36.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010022-36.2017.8.11.0023 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ANA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEICAO 

Endereço: Rua COLIBRI, 38, MAE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Vila YARA, 4º ANDAR DO PRÉDIO VERMELHO, SN, SEDE 

SOCIAL, CIDADE DE DEUS, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-54.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FASSBINDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE ARRUDA PICALHO 00114710180 (EXECUTADO)

WILSON DE ARRUDA PICALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000417-54.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

$14,200.41 ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARCELO 

FASSBINDER Endereço: Loteamento Novo Paraíso II, Quadra 09 lote 02, 

Centro, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 POLO PASSIVO: Nome: 

WILSON DE ARRUDA PICALHO Endereço: Km 1017, BR 163, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: WILSON DE ARRUDA PICALHO 

00114710180 Endereço: Rua Monday, 273, Bela Vista, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 
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no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FORNECER NO PRAZO LEGAL O ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-09.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DALIRIA SCHWARTZ HAUPT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010147-09.2014.8.11.0023 Valor da 

causa: $31.90 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DALIRIA SCHWARTZ HAUPT Endereço: Rua Caiçara ,, 64, Casa de 

Esquina com a Travessa 1, Aeeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE 

TELEFONIA MÓVEL Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-720 Senhor(a): REQUERIDO: 

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso (Junho/2014) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000057-22.2018.8.11.0023 Valor da causa: $135.37 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DANUBIA 

MONTEIRO DA SILVA Endereço: Coronel Lauro Leite, 14, Bairro Aeroporto, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 
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AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. PEIXOTO DE AZEVEDO, 14 de 

novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000364-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WARLESON LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR BERNARDO MATOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000364-73.2018.8.11.0023 Valor da causa: $11,818.00 ESPÉCIE: 

[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: WARLESON LIMA DE SOUZA 

Endereço: RUA MATO GROSSO DO SUL, 64, SANTA IZABEL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LEONIR 

BERNARDO MATOS Endereço: SÍTIO BURATO, 2 SÍTIO ANTES DA 

COMUNIDADE SALETE, 6ª AGROVILA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

22/01/2019 Hora: 14:40 Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 25/10/2018 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede deste 

juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 5112-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162305 Nr: 1464-13.2018.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 685 de 998



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudenir Rocha, CHDS, DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleybe Perreira Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119528 Nr: 3389-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165239 Nr: 2801-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97402 Nr: 978-33.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEYME SANTA SOARES VILASBOAS, KAMYLLA 

VILASBOAS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165309 Nr: 2831-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Daiana Salles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 Vistos.

I – Cite-se o executado, por carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da 

Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora.

 II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.

III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV do mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial.

 IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a 

formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo 

provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 

– CGJ.

 V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 

615-A do CPC , aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º 

da LEF , não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à 

própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual 

contido no artigo 615-A do CPC. Relevante ressaltar ainda que a 

expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em situações 

excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao seu alcance 

(STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .

VI – Na oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.

 VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos 

do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório 

Distribuidor, podendo a Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o 

seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado, 

ficando, desde já ciente de que a não indicação de bem a ser penhorado 

ensejará o arquivamento em definitivo. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado.

 VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração injustificada de penhora 

on line, sem a indicação de bens, fica desde já ciente o exequente que o 

processo será extinto sem julgamento de mérito, na forma do art.485, III do 

CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, independente de intimação 

para tal ato, vez que cientificado ab initio;

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115763 Nr: 2126-45.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.O. DA CONCEICAO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, LAERCIO ORLANDO 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:205961
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 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para que extraiam os Embargos de terceiros e faça 

a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95970 Nr: 326-16.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Leonice Feiden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosalina Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delmar Marino Hoffmann - 

OAB:29709 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se acerca do laudo psico-social.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 1448-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Marin, Mauro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Fabiano Rezende - OAB:11847-B, Mario Alcides 

Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intimo os requeridos para manifestarem nos autos acerca do r. despacho 

de fls.276/277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149173 Nr: 7507-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NATAL FRANCISCO DE ALMEIDA ajuizou ação de exoneração de 

alimentos em face de AURÉLIA NUNES DE FREITAS ALVES.

 Alega que foram casado e que no acordo de divórcio ficou estipulado que 

o autor pagaria à requerida pensão alimentícia até esta conseguir atingir 

condições financeiras dignas à própria subsistência.

 Narra que a requerida atualmente é concursada e não necessita mais dos 

alimentos provisionais.

A inicial veio instruída com documentos.

Deu à causa o valor de R$ 3.000,00.

A requerida foi citada e deixou decorrer ‘in albis’ o prazo para contestar.

Intimado para que especificasse provas a produzir, o autor quedou-se 

inerte.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Devidamente citado o requerido não contestou, sendo que decreto a 

revelia deste e passo ao julgamento de mérito na forma do art. 355, II, do 

CPC, admitindo-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Segundo consta, a ré conseguiu se estabelecer no campo profissional 

apta a manter as próprias condições financeira, inclusive conseguindo se 

sagrar vencedora em concurso público, desta forma tornou-se 

incontroversa ante a ausência de impugnação específica, de sorte a 

presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e exonero o autor 

de pagar pensão alimentícia à requerida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002356-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VALENTIM FERNANDES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA CRUZ LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002356-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 16524035 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 14 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002356-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VALENTIM FERNANDES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA CRUZ LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002356-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 16524035 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 14 de novembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002356-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER VALENTIM FERNANDES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SANTA CRUZ LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002356-02.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$30,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins 

de direito que, a contestação de ID 16524035 é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 14 de novembro de 2018 
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FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002110-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE EVANGELISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002110-06.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,137.50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

a contestação de ID 16129998 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 de novembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,472.37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16463415, 

e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho os autos a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,472.37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16463415, 

e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho os autos a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001182-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001182-55.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,472.37; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, conforme certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ID 16463415, 

e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho os autos a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14 de 

novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000590-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRUN KRAWCZYK OAB - RS67538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES COSTA LEANDRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000590-11.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$20,484.50; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DUPLICATA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 

56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$208,00 (duzentos e oito reais), através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 14 de novembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

adriana alves de araújo (RÉU)

GILVANE JOSE DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000578-94.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$55,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESTITUIÇÃO DE ÁREA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Reivindicação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 15456522 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 14 de novembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108549 Nr: 5598-88.2015.811.0013
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 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WEIGLES HERMISDORFF RODRIGUES, 

Cpf: 06228573128, Filiação: Ivanete Alves Hermisdorff Rodrigues e 

Edvaldo Richi Rodrigues, data de nascimento: 15/05/1998, brasileiro(a), 

natural de São Domingos-MT, solteiro(a), Telefone 65.9979-3781. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, e por tudo o que consta dos autos, com 

fundamento no que acima foi expendido, consoante disposição do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vertido na representação ofertada, para:(i) RECONHECER a prática do ato 

infracional descrito na peça inicial, análogo ao delito de roubo majorado 

(art. 157, § 2º, I II, do Código Penal) pelo representado WEIGLES 

HERMISDORFF RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos; e(ii) 

APLICAR ao adolescente WEIGLES HERMISDORFF RODRIGUES, 

devidamente qualificado nos autos, devido ao reconhecimento do caráter 

ilícito da conduta, bem como para ressocializá-lo, atendendo aos fins 

pedagógicos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

medida socioeducativa de internação (arts. 112, VI, e 121 do ECA), por 

prazo indeterminado, até o limite previsto no art. 122, § 1º, do ECA.Sem 

condenação em custas e despesas processuais em decorrência da 

natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.INTIMEM-SE pessoalmente o adolescente, seus 

responsáveis legais e, ainda, o defensor público que patrocinou sua 

d e f e s a  t é c n i c a ,  a c e r c a  d o  c o n t e ú d o  d a  p r e s e n t e 

sentença.NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.Por 

consequência, e independentemente do trânsito em julgado da presente 

sentença, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de 

Justiça (cf. STJ, HC 348.002/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 11/10/2016, DJe 03/11/2016), DETERMINO a expedição da 

competente guia de execução de medida socioeducativa, consoante 

dispõe o art. 39 da Lei nº 12.594/2012, fazendo-a acompanhar dos 

documentos necessários e remetendo-a ao juízo competente.Além disso, 

OFICIE-SE os Juízos das Varas da Infância e Juventude das Comarcas de 

Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde e 

Sinop, solicitando vaga para internação do adolescente. Com a vinda da 

resposta dos ofícios encaminhados aos Juízos da Infância e Juventude, 

informando nos autos sobre a existência de vaga em seus centros de 

internação, DETERMINO desde já a expedição de mandado de internação 

provisória/busca e apreensão do adolescente, haja vista que o seu 

encaminhamento deverá se feito pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda, em 

conformidade com as normas do estabelecidas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e mediante o acompanhamento de um membro do 

Conselho Tutelar, o qual deverá ser cientificado desta sentença.Lado 

outro, para o caso de inexistirem vagas em quaisquer dos 

estabelecimentos de internação alhures mencionados, EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá para o fim de cientificar o 

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, 

Márcio Frederico de Oliveira Dorilêo, do teor da presente decisão, bem 

como acerca da hipossuficiência de vagas do sistema socioeducativo no 

Estado de Mato Grosso.Ao final, cumpridas todas as determinações 

anteriores, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao trânsito em julgado da 

presente sentença e, na sequência, PROMOVA-SE o arquivamento 

definitivo dos autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de novembro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127505 Nr: 6989-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

CNPJ: 00963257000904. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de GUAIAPÓ 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de TX DE LIC. P/ LOC. E FUNC. (CONTR), inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 40/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 2.282,90 - Valor Atualizado: R$ 2.282,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o (a) executado(a) 

encontra-se em lugar incerto e não sabido (ref. 27), PROCEDA-SE com a 

consulta de endereço via sistema Infojud, conforme determinado na 

decisão inicial.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles 

já diligenciados, CITE(M)-SE o(s) executado(s), na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE(M)-SE o(s) 

executado(s) por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de novembro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 4118-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Eugênia Sander de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ribeiro Rivarola, Alessandra Aranda 

de Oliveira Rivarola Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 152, 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Soares Borges - 

OAB:8409

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que os executados realizaram o 

pagamento do débito, conforme informado pelo exequente em ref. 74.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ref. 

74), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado no patamar de 10%(dez por cento) do crédito 

exequendo.

PROCEDA-SE ao levantamento da constrição judicial.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 1262-27.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Vicente Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90075 Nr: 1846-45.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, LUCIANA PÓVOAS LEMOS - OAB:7723

 Vistos.Quanto ao pedido de fls. 1.236/1.237 verifico que, de fato, a 

decisão saneadora de fls. 1.213/1.215 não dispôs sobre a inversão do 

ônus da prova.Por tal motivo, DEFIRO o pedido, com fundamento nos 

princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal 

instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente 

quando se tratar de proteção ao meio ambiente.Assim, DÊ-SE VISTAS dos 

autos ao Ministério Público e INTIMEM-SE os réus a fim de que requeiram o 

que entenderem pertinente em 10 (dez) dias.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168381 Nr: 4290-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

J. P. ajuizou a presente AÇÃO DE TUTELA objetivando a concessão da 

tutela judicial do adolescente L. F. de O., todos devidamente qualificados 

nos autos.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 40/43, acostou-se aos autos 

informação de que o autor, atual titular das guarda do menor, alterou seu 

domicílio para o Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Ato 

contínuo, pugnou o autor pela remessa dos autos à Comarca de Alta 

Floresta/MT.

Na sequência, o Ministério Público concordou com o pedido de declínio de 

competência para o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Alta Floresta/MT (fl. 50).

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A competência de processos afetos à Vara da Infância e Juventude é 

determinada pelo art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo teor determina que a sua fixação com base no domicílio dos pais ou 

responsável, ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à 

falta dos pais ou responsável. Portanto, o juízo competente a dirimir a 

questão posta nos autos, relativa ao adolescente L. F. de O., seria o da 

Comarca de Alta Floresta/MT.

Isto posto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o 

presente feito, relativo ao adolescente L. F. de O., com arrimo no citado 

art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE.

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa 

destes autos ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 

Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, mediante as baixas e anotações 

necessárias no setor de distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153822 Nr: 9811-69.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaito Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atenda-se conforme requerido em ref. 52, expedindo ofício à Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

Após, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus patronos constituídos, a 

fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 (dez) dias.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109119 Nr: 5830-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 
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OAB:7400/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107227 Nr: 5088-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa, Espólio de Marly Vieira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO DUTRA DE OLIVEIRA , 

VALDOMIRO JOSE DE QUEIROZ, Silveira Martins Pimenta, Espólio de 

Osvaldo Batista de Queiroz, Espólio de Marly Vieira Souza, Helena Maria 

Ferreira Lacerda, Geni Sales Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da citação dos confrontantes do 

imóvel usucapiendo.

Após, à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 6506 Nr: 271-90.2000.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Ferreira Bassitt, João Bassitt Neto, Miguel 

Ferreira de Aguiar, Rachel de Almeida Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Arantes Ferreira, Eleonor Bassitt 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:18287, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Fabiana dos Santos Alvares Ferreira - OAB:5.260, Manoel Alvares 

Campos - OAB:1.127-A

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo em razão da prejudicialidade 

externa verificada (fls. 1.064/1.100), uma vez que, consoante ofício de fl. 

1218 oriundo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres, os 

autos da oposição ajuizados pela União se encontram em grau de recurso 

e eventual procedência naquela demanda será capaz de influir 

diretamente nesta lide.

Diante disso, por cautela, SUSPENDO o curso do processo, na forma do 

art. 313, inciso V, alínea “a”, do NCPC, pelo prazo de 1 (um) ano ou até 

que sobrevenha o trânsito em julgado naquele feito (autos nº 

2864-53.2013.4.01.3601), o que ocorrer primeiro, devendo ser 

comprovado nos autos neste período, sob pena de prosseguimento 

regular dos atos processuais.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 3071-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Albina de Jesus Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de:(i) DECLARAR a inexistência de débito entre JOSINA ALBINA DE JESUS 

NERES e LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, em relação ao 

Contrato de Financiamento nº. 0030200392154517 (fls. 53/55).(ii) 

CONDENAR a requerida LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA a 

compensar o dano moral provocado em JOSINA ALBINA DE JESUS 

NERES, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da 

autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (26/09/2013), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ.(iii) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida nas fls. 

20/21.Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a ré ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com espeque no 

art. 85, § 2º, incisos I a IV, c.c. art. 86, parágrafo único, do Novo Código 

de Processo Civil.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112156 Nr: 946-91.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão de ref. 89, RETIFICO parcialmente a sentença 

proferida no feito, uma vez que no presente caso, a condenação imposta 

à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, 

deste modo, não é necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para 

reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87084 Nr: 4767-11.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÊLO NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119094 Nr: 3231-57.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO o pedido formulado às fls. 

89/90 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de advogado, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, tendo em vista a 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em seu favor, 

tal condenação fica suspensa, consoante art. 98, § 3º, do 

NCPC.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167648 Nr: 3943-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV PORTAL DA AMAZÔNIA, TV RECORD 

(GUAPOREÍ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.

Considerando que o autor e a correquerida TV GUAPOREÍ – EPP 

manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação, bem 

como pelo fato de a matéria discutida amoldar-se ao disposto no art. 2º da 

Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, para que seja realizada a tentativa de conciliação a qual fica, 

desde já, designada para o dia 12 de março de 2019, às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de conciliação.

Após, à conclusão para prolação de decisão de saneamento ou 

homologação de eventual transação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 8156-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora MARIA ANTUNES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo 

termo “a quo” deverá retroagir ao indeferimento do pedido administrativo 

de concessão do benefício (30 de maio de 2017).O pagamento retroativo 

deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe 

o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO 

a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, 

forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6856-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS FELIPE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro.

Após, DÊ-SE vista dos autos à parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 2751-36.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 931vº, devendo a secretaria observar o 

regramento estatuído no art. 363 da CNGC, ou seja, registro da carga em 

nome do causídico e devolução até o encerramento do expediente 

forense.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149925 Nr: 7898-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUBERTI LUIZ MASCHIO, Luiza Lopes do Nascimento, 

MARIA JULIA NASCIMENTO MASCHIO, FRANCIELA LUIZA MASCHIO, 

LARISSA MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oripes José Maschio, SHIRLEY APARECIDA DE 

FATIMA GASPAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92717 Nr: 4015-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gecy José Caetano, DCC, HMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Suzana Maria da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia protagonizada pelo inventariante Gecy José 

Caetano em dar andamento no feito, a despeito de ter sido intimado para 

tal, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público à fl. 116 e 

DETERMINO a sua remoção do encargo, na forma do art. 622, II, do NCPC.

Por consequência, NOMEIO como nova inventariante do espólio a herdeira 

Daniely Costa Caetano (fl. 09), devidamente qualificada nos autos, 

independentemente de compromisso.

Considerando ser a herdeira menor e hipossuficiente, NOMEIO a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para exercer a curatela 

especial da incapaz, nos termos do art. 72, parágrafo único, ambos do 

NCPC.

INTIME-SE a nova inventariante, por remessa dos autos à Defensoria 

Pública, a fim de que cumpra em 30 (trinta) dias a integralidade do 

despacho proferido à fl. 105 e, consequentemente, empreenda a 

escorreita marcha processual ao feito.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 5046-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro.

Após, DÊ-SE vista dos autos à parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114352 Nr: 1694-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO CARDOSO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada 

para cumprimento voluntário da sentença sem que houvesse 

manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro 

vista dos autos à parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138962 Nr: 3235-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSD, TÃNIA XAVIER SOARES , Josiel Paula Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Vistos.

DEFIRO o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores, 

independentemente da prestação de caução, eis que o executado 

demonstrou a situação de necessidade por ele vivenciada (art. 521, II, do 

NCPC).

Ademais disso, INTIME-SE o causídico que representa processualmente a 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

instrumento de mandato, sob pena de o processo prosseguir 

independentemente de intimação (art. 76, §1º, II, do NCPC).

INTIMEM-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 5252-50.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Uliana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. Freitas @ Neres Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 75-77.1987.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GILBERTO ALVES, LAURA DE 

OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118143 Nr: 2908-52.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE STINGELLIN VERLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 
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NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa 

e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 2529-58.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91378 Nr: 2906-53.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 843-21.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO IGLEZIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado em ref. 72, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 178035 Nr: 8147-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Casa do Adubo Ltda, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Nuccia Garcia Regiani Braga, Luciano 

Vasconcelos Braga, LEILÕES JUDICIAIS SERRANO (AD AUGUSTA PER 

ANGUSTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA), Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na forma do art. 331, §1º, do NCPC, MANTENHO na íntegra da sentença 

proferida nos autos, pelos fundamentos nela expostos.

No mais, DETERMINO sejam citados os réus para responder ao recurso, 

nos moldes do supracitado dispositivo legal.

Por fim, REMETA-SE o feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para análise das razões recursais.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119383 Nr: 3326-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI MARÇAL LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na sequência, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 110, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165584 Nr: 2976-31.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por V. DE S. S., devidamente 

representado por sua genitora, em desfavor de A. R. S., todos 

qualificados nos autos.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 47/49, sobreveio a informação de 

que as partes compuseram-se amigavelmente, consoante disposições 

constantes do instrumento de transação colacionado aos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.
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 Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do 

artigo retro mencionado.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial entabulado 

entre as partes nas fls. 47/49 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao requerido, 

nos termos do art. 98, caput, do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerida, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140989 Nr: 4050-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lemes dos Santos, MARIA JOSÉ GOMES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Considerando a juntada aos autos do relatório psicossocial de ref. 61, 

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como ressaltado por este juízo, já houve prévia tentativa de constrição 

veicular que resultou inexitoso, via sistema Renajud.

 Além disso, encontra-se à disposição do exequente, caso queira, a 

repartição pública do órgão de trânsito a qual dispõe de informações 

sobre eventual existência de veículos automotores registrados em nome 

do executado.

Sem a delimitação objetiva e precisa do bem pelo qual pretende penhorar e 

a indicação de seu atual paradeiro, inviável é a expedição de carta 

precatória para tal finalidade.

Ademais, o executado já foi citado, por meio de edital, sendo inócua a 

medida de deferir a pesquisa via sistema Infojud e Siel para obter o 

endereço do devedor.

Logo, INDEFIRO o pedido de ref. 118.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, SUSPENDO o curso 

do processo, na forma do art. 921, inciso III, do NCPC, pelo prazo de 1 

(um) ano, findo o qual deverá ser arquivado, aguardando o decurso do 

prazo prescricional, independentemente de nova intimação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113373 Nr: 1405-93.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA, Maria Vieira Netto, LENILDA 

VIEIRA DOS SANTOS, Eniette dos Santos Oliveira, Elias Sarnento da 

Costa, Terezinha Jesus F. Surubi, Lucia Helena Ceconello Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material da sentença constante em ref. 54, 

nos moldes do art. 494, I, do NCPC, RETIFICO-A para declarar a 

suspensão da execução das verbas concernentes a custas e taxa 

judiciária em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça em prol das partes, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Logo, DETERMINO sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49313 Nr: 5543-50.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Filho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BENEDITA LÍBANO DA SILVA, devidamente qualificada, apresentou pedido 

de cumprimento de sentença (fl. 138), requerendo que o Instituto Nacional 

do Seguro Social fosse intimado para pagar o montante de R$ 40.123,93 

(quarenta mil, cento e vinte e três reais e noventa e três centavos), 

quantia tornada líquida após a implantação do benefício previdenciário 

contido nos autos.

Após ter sido intimada, a autarquia ré apresentou pedido de execução 

invertida à fl. 147, dando conta de que o valor a ser pago à exequente 

seria de R$ 38.768,51 (trinta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais 

e cinquenta e um centavos).

Com efeito, apesar da divergência dos cálculos, a exequente anuiu com o 

valor atribuído pelo executado e, por consequência, requereu a expedição 

de ordem de pagamento.

Deste modo, considerando a concordância quanto ao cálculo trazido às 

fls. 148/149, HOMOLOGO o seu teor e, ademais, DETERMINO:

I – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 35.244,10 (trinta e 

cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), em 
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benefício de Benedita Líbano da Silva (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito;

II – a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência 

do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 3.524,41 (três mil, 

quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), em benefício 

de Ramão Wilson Júnior (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF), 

expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102857 Nr: 3295-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR APARECIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13352, Fabiula Litiely da Rosa Moreno - OAB:20572, Francini 

Correa da Silva - OAB:24370, Gabriel Fernandes de Novaes - 

OAB:2069-E, Gabriela de Souza Correa - OAB:10031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por JOSÉ DE SOUZA 

BARBOSA em desfavor BANCO DO BRASIL S/A.

Em manifestação de ref. 75, o executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Por fim, em movimentação processual de ref. 84, aportou nos autos 

certidão informando a intempestividade da impugnação ofertada pelo 

devedor.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Ante o teor da certidão de ref. 84, que traz em seu conteúdo a informação 

de que a impugnação ao cumprimento de sentença aviada nos autos foi 

apresentada de maneira intempestiva, REJEITO os pedidos formulados em 

mencionada peça processual, face à inobservância do prazo estipulado 

no art. 525, “caput”, do NCPC.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores vinculados aos autos, 

consignando-se os dados bancários informados em petitório de ref. 80.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150662 Nr: 8308-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Luiz Neto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, andré eduardo bravo - OAB:359.684/SP, 

conrado augusto carvalho de magalhães - OAB:61.515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, de modo a determinar a realização de consulta 

junto ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter cópia das três últimas 

declarações de imposto de renda apresentadas pelo executado.

Na sequência, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a realização dos atos 

processuais necessários à satisfação do crédito perseguido em juízo, sob 

pena de suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como até a data da prolação da presente decisão não se logrou êxito em 

localizar bens do devedor passíveis de penhora, DETERMINO a suspensão 

da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, mediante anotação do 

término na Sistema Apolo, remetendo-se os autos ao arquivo provisório 

(art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98960 Nr: 1627-95.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlene Souza Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 66 e, para tanto, DETERMINO que a citação da 

requerida aperfeiçoe-se na pessoa de seu curador, ROMÁRIO VICENTE 

DA SILVA.

Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para apresentação de defesa, 

intimando-se o autor, se necessário.

Na sequência, INTIME-SE o Ministério Público e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135779 Nr: 1820-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Miyuki Anasawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores, consignando-se os dados 

bancários informados em ref. 74.

Na sequência, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111260 Nr: 610-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 2418-06.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 1734-42.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA ROSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141803 Nr: 4400-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderléia Aparecida Gomes Miquilino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 80 (ref. 34).

Para tanto, EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação, devendo o oficial de 

justiça encarregado do cumprimento do ato empreender prévio contato 

telefônico com o advogado da inventariante, através do telefone (65) 

99921-2200, a qual lhe poderá acompanhar, inclusive, conforme 

informado, oportunizar seu transporte até o imóvel rural.

Ademais, OFICIE-SE a Plaenge Empreendimentos LTDA, no endereço 

informado à fl. 64 (ref. 17), para que proceda com o depósito judicial, 

vinculado a estes autos, dos valores constantes em nome do falecido 

Edimar Roberto de Freitas.

Com a juntada do mandado de avaliação e resposta do ofício, INTIME-SE a 

inventariante e o Ministério Público, a fim de que manifestem conforme 

entenderem pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113292 Nr: 1351-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE BATISTA DORNELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127870 Nr: 7137-55.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente em ref. 105.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento (ref. 

105), não há motivo que permita à continuidade da presente execução, 

motivo que a extinção do processo é medida de rigor.
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Antes o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136859 Nr: 2318-41.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINO LIGORIO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, para que, no prazo impostergável 

de 30 (trinta) dias, apresente nos autos o relatório do estudo psicossocial 

determinado em decisão de ref. 4.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela exequente e, para tanto, DETERMINO a 

realização de consulta junto ao Sistema INFOJUD para localização de 

endereço do executado.

Com a obtenção de endereço distinto do informado na exordial, 

EXPEÇA-SE a Secretaria carta de citação, via Correios, atentando-se para 

os comandos constantes da decisão de ref. 4.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 4406-91.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Luiz Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167443 Nr: 3840-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLENE BATISTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91605 Nr: 3101-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Leoni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142612 Nr: 4692-30.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theodolino Martins Mundim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de embargos de 

declaração apresentado em ref. 70, forte no art. 998, “caput, do NCPC.

A propósito, com o fito de corrigir inexatidão material verificada na 

sentença prolatada nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, 

RETIFICO parcialmente mencionado veredicto, uma vez que no presente 

caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante 

no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 
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mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162445 Nr: 1541-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o fito de corrigir inexatidão material verificada na sentença prolatada 

nos autos, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, RETIFICO parcialmente 

mencionado veredicto, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Em aplicação analógica, DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, conforme determinado no art. 

1.006 da CNGC/MT.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50596 Nr: 1989-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaniria Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 2384-07.2006.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHdO, ELW, PMdO, VdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMOdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT, Juliano Souza Queiroz - OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do 

NCPC).

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 107975 Nr: 5398-81.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMBLEY DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 105 e, para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de citação a ser cumprido no endereço sito à AV. BOM JESUS, 

135, CENTRO, PONTES E LACERDA/MT.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002649-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE BARBOSA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA FONTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002649-69.2018.8.11.0013. AUTOR: 

GISELLE BARBOSA FONTES RÉU: FERNANDO BARBOSA FONTES Vistos. 

CITE-SE e INTIME-SE o(a) interditando(a) para a audiência de entrevista, 

que designo para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h45min, nos termos 

do que dispõe o artigo 751, “caput”, do Novo Código Processual Civil, 

ADVERTINDO-O de que poderá impugnar o pedido, em 15 (quinze) dias, 

após a audiência de entrevista (art. 752 do NCPC). Em não havendo a 

constituição de advogado, NOMEIO, para exercer a curatela especial do 

incapaz, nos termos do art. 752, §2º, c/c o art. 72, parágrafo único, ambos 

do NCPC, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo). 

Outrossim, ante os fatos alegados e a documentação acostada aos autos, 

evidenciando que estado de saúde do(a) interditando(a) está a 

demonstrar a necessidade de ampará-la material e socialmente, NOMEIO 

como curador(a) provisório(a) o(a) Sr.(a) GISELLE BARBOSA FONTES. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, nos termos do artigo 752, §1º, do 

NCPC. INTIME-SE o(a) curador(a) provisório(a) do encargo que lhe fora 

conferido. OFERECIDA a impugnação ao pedido inicial, nos termos do 

artigo 753 do NCPC, DETERMINO a realização de exame médico 

psiquiátrico no(a) interditando(a), para o qual NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO 

DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 
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(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente, que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, reste sucumbente ao término do 

processo, nos termos dos arts. 6º e 9º, §1º, da Resolução 127/2011/CNJ. 

EXPEÇA-SE o Termo de Curatela Provisória. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

13 de novembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172776 Nr: 5940-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enádia Garcia dos Santos 

Ribeiro - OAB:8249-A

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de pena do recuperando ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, atualmente cumprindo pena no regime fechado.

Considerando a certificação de que não há outros executivos de pena em 

andamento, elaborei cálculo atualizado da pena a cumprir.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e defesa para se 

manifestarem.

REGULARIZE-SE NO SISTEMA APOLO A PRISÃO DO APENADO, 

FAZENDO CONSTAR SE TRATAR DE PROCESSO DE RÉU PRESO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174744 Nr: 6710-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado THIAGO DA 

SILVA FERNANDES, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 217-A, 

caput, c/c/ art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Em 15/10/2018 foi realizada a audiência de instrução, na qual foram 

ouvidas as testemunhas de defesa, de acusação e também foi realizado o 

interrogatório do acusado.

O laudo psicossocial foi acostado aos autos na data de 22/10/2018.

Foi realizada audiência de instrução em continuação na data de 

24/10/2018, sendo que na oportunidade ocorreu a oitiva da psicóloga do 

juízo Taciana José da Silva e do médico responsável pelo atendimento da 

menor (suposta vítima) Joaquim Rafael Martins de Freitas.

Terminada as oitivas a i. Defesa pugnou pela liberdade do acusado e não 

proferi a decisão na ocasião, determinando o envio do feito para o 

Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de liberdade 

provisória e também para apresentação das alegações finais.

Após as manifestações do Ministério Público, foi determinado vista à 

Defesa do acusado.

Na data de 06/11/2018 aportou aos autos documentos pertinente a 

Habeas Corpus impetrado pela defesa e também as informações 

prestadas por esse Juízo.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Com o objetivo de proporcionar celeridade na apreciação do pedido de 

liberdade provisória realizado pela defesa em 24/10/2018, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA E PARA APRESENTAR SUAS ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal.

Após, volvam-me conclusos para decisão e posterior devolução para 

apresentação das alegações finais por parte do Ministério Público e da i. 

Defesa.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1662-55.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Ricardo Hoinasky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

10 (dez) dias a serem descontados da pena do reeducando EDMAR 

RICARDO HOINASKY e CONCEDO a PROGRESSÃO DE REGIME ao 

reeducando, que deverá passar a cumprir o restante da pena em REGIME 

SEMIABERTO.EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso, nele devendo constar as seguintes condições: I – 

recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 19h00, 

podendo sair para o trabalho a partir das 5h00; II – não mudar de endereço 

sem a devida comunicação a este juízo; III – não andar armado, e não 

frequentar locais de reputação duvidosa, tais como boates, casas de 

jogos de azar e/ou de prostituição; IV – comparecer mensalmente perante 

a Vara das Execuções Penais desta Comarca, entre o dia 10 e o dia 20 de 

cada mês, para informar o endereço e o local de trabalho; V – nos finais 

de semana e feriados, deverá permanecer recolhido em sua residência, 

podendo sair apenas para frequência a cultos religiosos e em situações 

de extrema necessidade, no caso, problemas de saúde; VI – comprovar, 

em 30 (trinta) dias, o exercício de ocupação lícita e o endereço atual; VII. 

Não cometer novas infrações penais.DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIANa 

ocasião da soltura, intime-se o reeducando para comparecer à AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA que designo para o dia 21/01/2019 às 13h00min, na sala de 

audiências da Vara de Execuções Penais do Fórum desta 

Comarca.Cientifique-se o reeducando que o não comparecimento à 

audiência admonitória ou o descumprimento das condições acima impostas 

acarretará a regressão para o regime fechado e decretação de sua 

prisão.Elaborado novo cálculo de pena do reeducando, intimem-se 

Ministério Público e Defesa.Após a manifestação das partes, volvam-me 

os autos conclusos para análise e homologação do cálculo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 2754-68.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatta de Souza Oliveira, Jheferson de 

Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 269 (Ref. 165), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado JHEFERSON DE SOUZA 

OLIVEIRA para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas, com vistas a apresentação das 

Alegações Finais.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155102 Nr: 10432-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado constituído, para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 5184-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), DETERMINO A 

REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do 

reeducando, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, 

inciso I, da LEP.Caso haja prisão preventiva decretada em ação penal 

diversa, DETERMINO que o tempo de prisão seja computado para fins de 

cumprimento de pena neste executivo, independentemente de se tratar de 

regime prisional diverso.DEIXO de realizar a UNIFICAÇÃO DAS PENAS do 

reeducando por ausência das informações necessárias. Assim, OFICIE-SE 

a Vara Criminal na comarca de Comodoro/MT, para esclarecimento sobre o 

integral cumprimento da reprimenda atribuída ao reeducando no processo 

de execução penal Código 29597 OU 29598.Expeça-se mandado de 

prisão em desfavor do reeducando por intermédio do BNMP, que deverá 

ser encaminhado para cumprimento.Cumprido o mandado, conclusos para 

designação de audiência de justificação, COM URGÊNCIA.Elabore-se novo 

cálculo de pena, pelo sistema MGP.Intimem-se Ministério Público e 

Defesa.Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos 

para análise e homologação do cálculo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 110598 Nr: 306-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Batista Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Vistos, etc.

Acolho o parecer do Ministério Público e retifico o cálculo, conforme 

fundamentação ali exposta.

Junto aos autos novo cálculo elaborado no sistema MGP.

Vista ao Ministério Público e à defesa para se manifestar sobre o cálculo, 

bem como sobre a progressão para o regime aberto e eventual 

indulto/comutação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158122 Nr: 11876-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Xavier das Chagas Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Considerando a certidão do Oficial de Justiça e a manifestação do réu de 

que já possui advogado constituído nos autos, determino o cadastramento 

do advogado Hilman Moura Vargas no sistema Apolo e a sua intimação 

para apresentar defesa preliminar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91067 Nr: 2656-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oriovaldo Teotônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Ante o exposto, com fulcro no art. 83 e ss. do Código Penal, c/c o art. 131 

e ss. da Lei de Execução Penal, CONCEDO O LIVRAMENTO 

CONDICIONAL, estabelecendo que o período de prova se estenderá até a 

data do término do cumprimento da pena.Designo AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIA para o dia 21 DE JANEIRO DE 2019, às 13h00min, na sala 

de audiências da Vara de Execuções Penais do Fórum desta 

Comarca.Expeça-se novo cálculo de pena, devendo constar o período de 

interrupção retro mencionado.Intime-se o recuperando, por meio da 

expedição de mandado ou por ocasião do próximo comparecimento em 

juízo.Cientifiquem-se a Defesa Técnica e o Ministério Público, para 

manifestações devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 43844 Nr: 1244-64.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Antonio Pagliarini, Damião Silva, Joaquim 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos, etc.

Considerando que mesmo após a intimação via edital dos pronunciados 

ANDRÉ ANTONIO PAGLIARINI E DAMIÃO SILVA, não aportou aos autos 

nenhuma manifestação, DETERMINO a intimação do acusado DAMIÃO 

SILVA, que deverá ser realizada no último endereço mencionado no 

processo, à Rua 14 de Fevereiro, nº 244 (antigo), Bairro Vila Guaporé, 

Pontes e Lacerda/MT, bem como a intimação do denunciado ANDRÉ 

ANTONIO PAGLIARINI, a ser realizada na Rua Mercídio Longonha de 

Oliveira, nº 595, Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, para que se 

manifestem no que entender de direito, no prazo legal.

APÓS, volvam-me conclusos os autos para designação da Sessão 

Plenária do Tribunal do Júri.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122590 Nr: 4670-06.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Maradona dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11.269/MT

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a manifestação da Defensoria Pública e o decurso de prazo 

da intimação do acusado, e com objetivo de salvaguardar a defesa dos 

necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da 

Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 

298 da CNGC-TJMT nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, 

OAB/MT nº 11.269, para a defesa do réu DIEGO MARADONA DOS 

SANTOS DA SILVA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar RAZÕES DE 
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RECURSO DE APELAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da 

manifestação de interesse no encargo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ROSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BERNARDINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente e promovida e patronos para 

comparecerem a audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018 

às 14h40min. OBS: FICA a parte promovida, INTIMADA para que PROCEDA 

A EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONSOANTE CÓPIA DA DECISÃO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TOMICHA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO XAVIER MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO BRESANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e promovido e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CANDIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para efetuar o pagamento em 15 dias 

sob pena de multa e demais atos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, 

às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-71.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 99935 Nr: 2061-84.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Borgues Abreu de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Intimação do autor do fato para comprovar a propriedade dos bens 

apreendidos às fls.14, conforme o pedido de restituição às fls. 32.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000578-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

EDINA RIBEIRO FRAGASSO (AUTOR(A))

IVANIR DOMINGOS SITTA (AUTOR(A))

EDIRLEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AGRIPINA REUTOV (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO (AUTOR(A))

ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (AUTOR(A))

JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIO JUNIO SANTANA (AUTOR(A))

AMANTINO JOSE LANZARIN (AUTOR(A))

JULIO CESAR CELESTINO (AUTOR(A))

ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA (AUTOR(A))

VANDERLEY SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

KEYLA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

BELTY DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

KATIUSCIA KELLY MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para Audiência 

de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 10:30 horas, no 

CEJUSC Poxoréu MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000401-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DARISDETE RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico, que a contestação apresentada é tempestiva e nos termos da 

Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos 

no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via Advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000494-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ERISNALDA PEREIRA MELO CRISPIM OAB - PR93088 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Sendo tempestiva a contestação, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos no sentido 

INTIMAÇÃO da parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000368-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. T. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Sendo tempestiva a contestação, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos no sentido 

INTIMAÇÃO da parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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NELCINO PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Sendo tempestiva a contestação, nos termos da Legislação Vigente e 

Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos no sentido 

INTIMAÇÃO da parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-96.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico),para que fique 

ciente da audiência de instrução designada nos autos para o dia 

22/01/2019, às 13:00 horas. Nos termos do art. 455, do NCPC, 

NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que intimem as 

testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora 

designadas, independente de prévia intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSUE FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELZA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

OLINDINA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de ação anulatória ajuizada por 

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA em face de KESLEN DIEGO APARECIDO 

FERREIRA BORGES e LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA, 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Todavia, na hipótese, verifica-se que malgrado conste da 

inicial que a autora estaria representada por Josué Ferreira da Costa, Elza 

Ferreira da Costa e Olindina Ferreira da Costa, não consta dos autos 

quaisquer documentos que corroborem e legitimem aludida representação. 

Soma-se que a despeito desse vício, não foi juntado aos autos 

instrumento de mandato assinado pela demandante que conferisse 

poderes ao causídico peticionante, de forma a suprir a anomalia inicial 

vislumbrada. Ademais, malgrado se pleiteie a gratuidade de justiça, não há 

no feito documentos que convirjam a asseverada parca situação 

econômico-financeira, de modo que a emenda da exordial é medida 

imperiosa. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, comprovar a condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento 

da gratuidade de justiça, ou querendo pague as custas judiciais de 

distribuição, e suprir o vício de representação, sob pena de indeferimento 

da inicial e consequentemente extinção do feito sem resolução de mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 24 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES 

ajuizou a presente ação inibitória de dano infecto com pedido de tutela de 

urgência de esbulho c/c reparação por danos morais e materiais em face 

de LUIZ PEREIRA PINTO, em que a requerente almeja, dentre outros 

pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. De elementar 

conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a gratuidade 

da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante de renda 

ou declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No caso dos 

autos, embora a requerente traga aos autos indícios que evidenciam ser a 

própria beneficiária de aposentadoria por idade no valor de um (01) salário 

mínimo mensal, os demais elementos que compõem o caderno processual 

revelam outra realidade. Com efeito, verifica-se que além da demandante 

ser proprietária do imóvel rural que ensejou o ajuizamento da ação, a 

própria declinou seu endereço como sendo em área nobre da cidade de 

Rondonópolis/MT. Soma-se que o valor dado à causa é deveras 

significativo, bem como que a autora figura como sucessora em 

procedimento de inventário abastado com bens avaliados que somam 

relevante patrimônio. Intuitivo, destarte, que possui condições de arcar 

com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio 

e de sua família. Portanto, havendo indícios da capacidade financeira da 

parte postulante, o caso é de emenda à exordial. Deste modo, nos termos 

do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos 

que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a demonstrar que 

o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, comprometer seu 

sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000463-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. O. L. (REQUERIDO)

R. G. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para Audiência 

de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, às 15:00 horas, no 

CEJUSC Poxoréu MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico),para ciencia e 

demais providências quanto ao contido na certidão do senhor Oficial de 
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Justiça, a seguir transcrita:" Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, 

abaixo assinado, que deixei de proceder o cumprimento do r. Mandado de 

Citação, por ora, por falta do depósito da Diligência no valor de R$ 294,30, 

conforme Portaria nº. 029/2015-DF, bem como Planilha de Zoneamento 

deste Juízo."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRASEMA BARCELLO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES (RÉU)

GILMAR FRANCISCO BORJAS (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (TERCEIRO INTERESSADO)

terceiros e eventuais interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para Audiência 

de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, às 14:00 horas, no 

CEJUSC Poxoréu MT.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000608-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA OAB - MT0013762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para Audiência 

de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 16:00 horas, no 

CEJUSC Poxoréu MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000627-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação previdenciária ajuizada 

por FRANCISCO FERREIRA MOURA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque, a parte 

requerente não trouxe ao feito comprovante do prévio requerimento 

administrativo do benefício previdenciário vindicado. Portanto, imperiosa a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

do prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial 

e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 07 de novembro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000542-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico),para ciência e 

querendo, manifestar nos autos, manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça adiante transcrita. " Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, 

abaixo assinado, que em cumprimento a r. Carta Precatória, a qual está 

servindo de Mandado, que após várias Buscas, deixei de proceder a 

Apreensão do Veículo HILUX CD4X4 SRV, MARCA TOYOTA, PLACA OBF 

2604, COR PRATA, RENAVAN 531641872 E CHASSI 8AJFY2, por não 

tê-lo encontrado.Certifico ainda que não localizei ainda a Pessoa do 

Executado ALEX GIACOMINI DELATORRE nesta Comarca de Poxoréu-MT."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70385 Nr: 663-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Autos n°: 663-65.2016.811.0014

Código nº: 70385

Natureza: Ação Penal Pública Incondicionada

 Autor: Ministério Público Estadual

Réu: José da Silva Ferreira

Imputação: Artigo 14 da Lei n. 10.826/2003

SENTENÇA

VISTO,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra JOSÉ DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificado nos 

autos, o atribuindo a conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Constam na denúncia os seguintes relatos:

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, 

no dia 28 de março de 2016, por volta das 08h35min, na entrada do bairro 

São José, nesta cidade de Poxoréu-MT, JOSÉ DA SILVA FERREIRA, 

portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.

 Apurou-se que, nas circunstancias de tempo e local encimadas, uma 

equipe da Policia Militar, após receber uma denúncia de que JOSE DA 

SILVA FERREIRA portava uma arma de fogo, o abordou e, na ocasião da 

revista pessoal, foi encontrado o revólver calibre 22, descrito no termo de 

Exibição e Apreensão de fl. 06-IP, no interior de uma bolsa que o 

denunciado levava consigo.”

A denúncia foi recebida em 01 de Junho de 2016. (fl. 38)

O acusado foi devidamente citado, conforme certificado à fl. 42.

À fl. 48 foi apresentada resposta à acusação.

Durante a instrução processual houve a oitiva das testemunhas PAULO 

SÉRGIO REZENDE DE SOUZA e HERNANE DOS SANTOS JUNIOR. Por fim, 

procedeu-se o interrogatório do acusado JOSÉ DA SILVA FERREIRA, 

conforme se vê pelos termos de fls. 66, 70/74 e pelas mídias encartadas 

ás fls. 67; 73 e 75.

Em memoriais finais escritos, o douto representante do Ministério Público 

pugnou para que seja julgada PROCEDENTE, CONDENANDO-SE o acusado 

JOSÉ DA SILVA FERREIRA, nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

 A defesa, por sua vez, em memoriais finais, requer seja o réu absolvido, 

com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, 

ante a abissal defectibilidade probatória que preside à demanda do delito.

É O RELATÓRIO.
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 FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada detendo, portanto, o 

Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido 

e regular do processo, e, não havendo nulidades a serem sanadas, está 

pronto para a análise de mérito.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado 

JOSÉ DA SILVA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, o 

atribuindo a conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Consta do Inquérito Policial que no dia 28 de março de 2016, por volta das 

08h35min, na entrada do bairro São José, nesta cidade de Poxoréu-MT, 

JOSÉ DA SILVA FERREIRA portava arma de fogo, uso permitido, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA PRELIMINAR DE ATIPICIDADE

No que pese os reclamos da douta Defesa, no que se refere a presente 

conduta delitiva, de que a mesma fora Atípica, decorrente de “que do fato 

tributado ao denunciado, não decorreu lesão e ou ofensa a segurança 

pública – ainda que remotamente – temos, que a conduta testilhada pelo 

mesmo é atípica sob o ponto de vista criminal, uma vez que carece de 

requisito capital e vivificador do tipo, qual seja ter decorrido com a ação do 

réu, lesividade a incolumidade pública” entendo que não merece 

acolhimento, haja vista que o delito in tela é considerado de mera conduta, 

ou seja, há a consumação independente da ocorrência de efetivo prejuízo 

à sociedade, sendo a probabilidade de vir a ocorrer algum dano 

presumida.

Sobre a caracterização delitiva, têm entendido os tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 

10.826/03. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA 

TÍPICA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA 

CASSADA.

1. O crime descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e 

de perigo abstrato, ou seja, independe de lesão ou perigo concreto para 

caracterizar sua tipicidade, uma vez que o objeto jurídico tutelado não é a 

incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocados 

em risco com o porte de munições à deriva do controle estatal. 

MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

2. Ausente na sentença recorrida manifestação expressa sobre a 

materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, matéria impugnada 

no presente recurso, é de mister a remessa dos autos ao juízo de origem 

para manifestação acerca da questão, sob pena de supressão de 

instância. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. (APR 

0186261-08.2011.8.09.0149, DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE 

OLIVEIRA, 2ª CAMARA CRIMINAL Julgado em: 03/05/2018. Publicado no 

DJE em: 18/06/2018.) (grifo nosso)

Portanto, a alegação de ausência de lesividade a incolumidade pública na 

prática do delito pelo suposto criminoso não exclui a tipicidade delitiva, 

tendo em vista tratar-se de crime de mera conduta.

Posto isto, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

DO “IN DUBIO PRO REO”

Durante os memoriais finais a defesa arguiu existência de dúvidas acerca 

das circunstâncias delitivas, requerendo a absolvição do réu, nos termos 

do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não há que se falar em in dubio pro reo, uma vez que a 

materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, eis que o 

réu José da Silva Ferreira confessou a prática delitiva.

Sobre a alegação de in dubio pro reo com a confissão em harmonia com o 

conjunto probatório, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 

NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA 

LEI Nº 10.826/03).

1. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO 

DO RECURSO PREJUDICADO NESTA PARTE. PENAS JÁ FIXADAS NOS 

PATAMARES MÍNIMOS.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 

IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO 

PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO ACOLHIDO. 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 833307-1, Relatora: Lidia Maejima. 

2ªCâmara Criminal. Julgado em 12/04/2012) (grifo nosso)

Portanto, diante da harmonia entre a confissão e o conjunto probatório, 

não há que se falar no princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a 

inexistência de dúvidas acerca da infração penal.

Posto isso, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003

DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de 

Prisão em Flagrante Delito (fl. 07), Auto de Exibição e apreensão (fl. 11), 

Boletim de Ocorrência (fl.19), Laudo de exame em arma de fogo (l. 25/27), 

bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em 

juízo.

DA AUTORIA

 A autoria, por sua vez, demonstrou em seu conjunto probatório 

fartamente que o denunciado praticou a conduta criminosa descrita no 

artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Tanto em fase inquisitorial, quanto na fase judicial, o acusado confessou a 

autoria delitiva, revelando que possuía a arma de fogo tipo revólver, com 

calibre nominal 22, marca Pasper, municiada com 03 (três) cartuchos, há 

quatro anos. Disse também que não possuía porte de arma, bem como 

possuía conhecimento acerca da ilegalidade do ato (CD-ROM – fl. 67), in 

verbis:

(…) Juíza: essa arma era do senhor? Denunciado: era; Juíza: era? 

Denunciado: era; Juiza: tinha munição nela? Denunciado: acho que tinha 

uns três cartuchos parece; (...) Juíza: o senhor tem essa arma há muito 

tempo? Denunciado: tem uns quatro ano que eu ganhei ela; (...) Juíza: pra 

que o senhor tem arma? Denunciado: ah num lugar isolado daquele, nóis 

precisa ter uma arma né; Juíza: e o senhor já foi ameaçado alguma vez? 

Denunciado: não; (...); Juíza: e ela funcionava essa arma? Denunciado: 

funcionava (...).” (Trecho do interrogatório judicial do réu José da Silva 

Ferreira – mídia encartada à fl. 67).

A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento 

de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em 

circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a 

insinceridades, ou quando tiver prova veemente em contrário.

No caso em debate, reconheço que a confissão surgiu de maneira 

espontânea e não há a remota hipótese de auto imputação falsa, porque a 

revelação do acusado foi confirmada pelo depoimento testemunhal, 

conforme a explanação ministerial:

No mesmo sentido, tem-se os depoimentos das testemunhas HERNANE 

ALVES DOS SANTOS JUNIOR e PAULO SÉRGIO REZENDE DE SOUZA, 

policiais militares que abordaram e procederam a prisão em flagrante do 

denunciado, os quais confirmaram que no dia dos fatos, a guarnição da 

Policia Militar recebeu uma ligação anônima noticiando que o acusado José 

da Silva Ferreira, portava uma arma de fogo.

 Após rondas, avistou-se o acusado, sendo certo que durante a revista 

pessoal, localizou-se, no interior de uma bolsa, uma arma de fogo, tipo 

revolver, com calibre nominal 22 municiada, conforme se vê pelo termo de 

Exibição e apreensão de fl. 11 e no laudo pericial de fls. 25/27, in verbis:

 “(…) Promotor: pode falar? testemunha: foi feita uma denúncia, ele tava 

subindo o Vale Verde sentido Primavera do Leste. Aí a gente fez a 

abordagem, foi constatado dentro de uma bolsa dele um revólver, acho 

que era calibre vinte e dois (...), ele alegou que era para a defesa dele e 

tudo (...)”. (Trecho do Depoimento Judicial de Hernane Alves dos Santos – 

Mídia encartada a fl. 75).”

“(...) Que estava de plantão na data do fato, 28/03/2016 e após uma 

denúncia anônima via 190, na entrada do Bairro São José o suspeito foi 

abordado e com ele encontrado uma arma de fogo cal. 22 com três 

munições intactas no tambor da arma; que a referida arma estava em 

bornal que o suspeito portava no momento da abordagem; que diante dos 

fatos o suspeito foi conduzido, sem uso de algemas (…) “(trecho de 

depoimento extrajudicial de Paulo Sérgio Rezende de Souza – fl. 09)

Observe que pela confissão do acusado, corroborada pelo depoimento 

testemunhal restou sobejamente demonstrado que ele estava portando a 

arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e com plena 

consciência do ilícito.

Oportuno mencionar que os relatos de policiais militares possuem 

fé-publica, principalmente quando prestados sob a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que é o caso.

Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS DAS 

TESTEMUNHAS PRESENCIAIS COESOS E HARMÔNICOS. DEPOIMENTO 

POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO 

ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO DE 

PESSOAS. QUALIFICADORA PRESENTE. 1. Se os depoimentos prestados 
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pelas testemunhas presenciais se revelam convincentes e coerentes, 

positivando o cometimento da infração penal pelo réu, mormente diante da 

certeza de inexistir motivação pelos depoentes de querer prejudicar o 

acusado, não há como desmerecer o afirmado. 2. O depoimento do policial 

que atuou na instrução criminal reveste-se de eficácia probatória, pois, 

tratando-se de agente público no exercício de sua função, é dotado de 

presunção de veracidade, sobretudo quando em harmonia com os demais 

elementos de prova. 3. Demonstrado por todo o conjunto probatório que o 

acusado estava em conluio com outro indivíduo para a realização da 

prática criminosa, descabida a tese de exclusão da qualificadora do 

concurso de pessoas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Processo 

APR 20130111394173 Orgão Julgador 3ª Turma Criminal Publicação 

Publicado no DJE : 23/11/2015 . Pág.: 164 Julgamento 19 de Novembro de 

2015 Relator SANDOVAL OLIVEIRA).

Em que pese os proclamamos da defesa pela absolvição do acusado, 

aduzindo que eventual condenação ocasionará lesão ao princípio da 

proporcionalidade, sob o pretexto de que seria inexigível conduta diversa 

da desempenhada pelo réu, qual seja, da de portar arma de fogo, em zona 

rural, sob a justificativa de existir vários perigos. Pois bem, tais 

argumentos não merecem prosperar, dado que, a nossa lei, bem como a 

própria jurisprudência é pacifica no sentido de que o crime de porte de 

arma e munições é crime de perigo abstrato, cuja caracterização não 

importa o resultado concreto da ação, sendo portanto o objetivo do 

legislador o de antecipar a punição de fatos que apresentem algum 

potencial lesivo à sociedade, prevenindo à prática de crimes.

Ademais, o laudo de exame pericial de fls. 25/27 conclui que a arma de 

fogo estava eficiente.

Portanto, tal conduta se amolda perfeitamente no tipo penal previsto no 

artigo 14 da lei 10.826/03, veja o que regulamente a jurisprudência acerca 

do transporte de arma de fogo e munições de uso permitido:

“[...] I. Afasta-se o pleito absolutório quando comprovado o dolo de 

transportar e guardar o artefato. II. O crime de porte ilegal de arma de fogo 

é de perigo abstrato. Busca-se tutelar direitos fundamentais do homem, 

como vida, saúde e integridade física. A ofensividade ao bem tutelado é 

presumida pela lei [...]”. (TJPR - APR 20080310270677, Acórdão n. 

438720, Relatora SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 

05/08/2010, DJ 18/08/2010).

 “[...] O tipo descrito no artigo 14 da Lei N. 10.826/03 é múltiplo, misto 

alternativo, em decorrência das várias condutas que o integram, tais como 

"portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 

sua guarda ou ocultar arma de fogo etc", sendo certo que o simples porte 

de arma, independentemente de sua propriedade, basta para caracterizar 

o crime capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/03 [...]”. (TJPR - APR 

20080310347810, Acórdão n. 387175, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS 

SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 22/10/2009, DJ 17/11/2009).

Por todo o exposto, estando presentes provas da materialidade e autoria 

delitiva, concluo que o réu deve ser condenado pela prática do delito 

tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia pelo 

órgão ministerial para CONDENAR o acusado JOSÉ DA SILVA FERREIRA, 

qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 14 da Lei 

10.826/03.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que a culpabilidade é 

normal a espécie; não há registro de antecedentes; sua conduta social e 

personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo 

do crime encontra-se relatado nos autos, nada tendo a se valorar; quanto 

as circunstâncias do fato são próprias do delito; as consequências do 

crime em nada desfavorecem a ré.

A pena prevista para o crime em tela é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como 

necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 

02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no 

artigo 65, III, d, do Código Penal, com efeito, considerando que a pena já se 

encontra fixada em seu mínimo legal deixo de atenuá-la em observância a 

Súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado JOSÉ DA SILVA 

FERREIRA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2º, alínea 

“c”, do Código Penal).

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa, e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, 

ainda, que se trata de ré primária e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59, do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por 02 restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do 

referido Estatuto Penal, quais sejam, a) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com a aptidão do réu, 

à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, 

sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa de 

liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em prazo 

menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos do 

Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente 01 (um) salário mínimo, 

vigente a época da prolação da sentença.

Deixo de promover a suspensão da pena, de que trata o art. 77 e 

seguintes do Código Penal, ante a incidência do benefício constante no 

artigo 44 do Código Penal.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 594, 

do CPP, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP e a 

vista da pena a que será submetida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

DOS BENS APREENDIDOS A SEREM DESTINADOS APÓS O TRANSITO EM 

JULGADO

Conforme certidão constante nos autos, a arma de fogo foi recebida neste 

Juízo à fl. 33.

Assim, considerando que o acusado não possui licença para portar a 

arma de fogo, DECRETO O SEU PERDIMENTO, devendo ela e as munições, 

se houver, serem encaminhados a Unidade do Exército Brasileiro para 

destruição, nos termos do art. 25 da Lei n.10.826/2003.

DA FIANÇA

Quanto ao valor depositado a título de fiança, determino que seja utilizado 

para o pagamento da multa imposta e da prestação pecuniária, consoante 

determina o artigo Art. 336 do Código de Processo Penal, in verbis: “O 

dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, 

da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for 

condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Transitada em julgado esta decisão, determino ainda:

a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;

b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal;

 c) Oficie-se ao TRE/MT;

 d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao 

Juízo competente.

Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Poxoréu-MT, 05 de novembro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81789 Nr: 1855-62.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João Batista Cavalcante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE EMANUELE MENESES DE SOUZA 

CAVALCANTE DA SILVA, REMDSCDS, CREUZA MENESES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:19480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA ajuizou a presente ação de 

exoneração de alimentos com pedido liminar de tutela cautelar c/c 

revisional e pedido de guarda compartilhada em face de ALINE EMANUELE 

MENESES DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA e RODRIGO EMMANUEL 

MENESES DE SOUZA CAVALCANTE DA SILVA, este menor, representado 

pela genitora CREUSA MENESES DE SOUZA, todos qualificados nos autos.

Denota-se que, dentre outros pedidos, o autor postula pela concessão da 

gratuidade de justiça.

Pois bem. De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 
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seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família.

 No caso dos autos, embora o requerente traga aos autos comprovante de 

hipossuficiência e demais documentos que, perfunctoriamente, serviriam 

para convergir a alegada miserabilidade, é sabido que o próprio é 

advogado militante nesta comarca e na comarca de Primavera do 

Leste/MT, além de que, consoante declaração de fls. 18, seria proprietário 

de um imóvel rural, denominada Fazenda Marcela.

Logo, há indícios de que o autor possui condições econômico-financeiras 

para adimplir as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

de modo que a emenda da exordial é medida imperiosa.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70015 Nr: 456-66.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindo Nunes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 126/127.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 125 às contas bancárias indicadas às fls. 

126/127, observando o contrato de fls. 128.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24581 Nr: 1793-08.2007.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vander Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello, Raul 

Antônio Zonetti, Vânia Maria Mello Zonetti, Bruno Antonio Macitelli, Trajano 

Carneiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira da Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguinaldo Alves Biffi - 

OAB:128862/SP, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, Fabiano Joaquim 

Quinebre - OAB:12196, Ildo Roque Guarechi - OAB:1779MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, Julio César Speranza Júnior - OAB:OAB/MT 15.290, 

Leonardo Santos Resende - OAB:MT/6358, Rafael Vicente 

Gonçalves Tobias - OAB:14895/MT

 Com essas considerações, haja vista que a competência para apreciar a 

admissibilidade da apelação não cabe a esse juízo monocrático e em 

homenagem ao princípio da inalterabilidade da sentença DEIXO de apreciar 

o pedido de fls. 1.951/.1953, sem prejuízo de tal ser conhecido e analisado 

pelo relator da apelação.Por conseguinte, CERTIFIQUE-SE a regularidade 

da intimação das partes para a apresentação de contrarrazões e, após, 

PROCEDA-SE à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27698 Nr: 201-21.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, que informe os dados bancários para a confecção do alvará, 

autorizado nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 413-76.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Orcopox - 

Organização Contábil de Poxoréu, Agnaldo Pereira dos Santos, Adolfo 

Fernandes Catalá Neto, Agnaldo Pereira dos Santos - ME - Xéxox Facilita, 

M. L. R. Silva Catalá - ME - Ofertão Cópias, Maria Luiza Rodrigues da Silva 

Catalá, Luziane Maria Maziero Araujo, Ideal Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Kely Cristina Teixeira de Carvalho 

Evangelista - OAB:10.731/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para, no prazo 

legal, apresentar as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27665 Nr: 34-04.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Antonio Rodrigues 

da Silva, João Gabriel da Silva, Joaquim Martins de Siqueira Neto, J. G. da 

Silva - Transportes - ME, Leoncio Vieira da Silva Filho, Ronan Figueiredo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777, Luciana 

Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT, Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678.MT., Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18766 Nr: 802-03.2005.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT, Silvana 

da Silva Toledo - OAB:11495/MT, Walquiria Rodrigues Barreto - 

OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, que informe os dados bancários para a confecção do alvará, 

autorizado nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61992 Nr: 281-77.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, que informe os dados bancários para a confecção do alvará, 

autorizado nestes autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000317-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (AUTOR(A))

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (AUTOR(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

WILMAR ARALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON JOSE THIMMIG (RÉU)

Outros Interessados:

terceiros interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS N. 

1000317-29.2018.8.11.0014 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE REQUERENTE: 

WILMAR ARALDI REQUERIDO: ESPÓLIO DE EGON THIMMIG PESSOAS A 

SEREM CITADAS: Terceiro e eventual interessados desconhecidos 

FINALIDADE: Proceder a citação de terceiros e eventuais interessados, 

para, querendo, no prazo legal, contestarem a presente ação, sob pena 

de serem aceitos os fatos narrados na inicial. Proceder ainda, a intimação, 

para que os interessados compareçam na audiência de mediação 

designada para o dia 05/02/2019, às 13:00 horas, no CEJUSC Poxoréu MT. 

RESUMO DA INICIAL: “...WILMAR ARALDI, brasileiro, separado 

judicialmente, empresário, portador da CI/RG nº 1085680-SEJUSP/MS, 

inscrito no CPF/MF sob nº. 621.146.899-72, residente e domiciliado na 

Fazenda São Francisco, município de Poxoréu, Rodovia MT 110 KM 91 + 

25 KM a esquerda (antiga Fazenda Santa Cecília), zona rural, vem à 

presença de Vossa Senhoria, por seu advogado, conforme Instrumento 

Particular de Procuração (doc. 01), consubstanciada no Artigos 1.238, 

1.243 e 1.207 todos do Código Civil Brasileiro, e com base no Artigo 216-A 

da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, bem como demais provimentos 

atinentes à espécie, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, 

para requerer o presente pedido de USUCAPIÃO contra ESPÓLIO DE 

EGON THIMMIG, CPF 003.800.401-15, representado pela Inventariante 

Michel Thimmig Sentinello, brasileiro, solteiro com endereço na Rua 

Lavradio, 34, apartamento 704, Barra Funda – CEP: 01154-020, São 

Paulo-SP. I – Da espécie de usucapião e da legislação aplicável 2. A 

espécie pretendida no presente pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião é a Extraordinária. Assim, no tocante à contagem do lapso 

temporal do exercício da posse, se aplica o prazo previsto no caput do art. 

1.238 do Código Civil Brasileiro, que é de 15 anos de posse ininterrupta, 

sem oposição, sem justo título ou boa fé. II – Do Imóvel Usucapiendo 3. O 

requerente desde 07 agosto de 1975, portanto há mais de 40 anos 

(quarenta anos), de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer 

constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, sem 

interrupção, são senhores e legítimos possuidores, com “animus domini” 

de um imóvel designado como sendo o “Fazenda São Francisco” – parte 

de fazenda Santa Cecília, localizada no Município de Poxoreu/MT, rodovia 

MT 110, Km 91 + 25 km à esquerda (um imóvel constituído pela matrícula nº 

515 RGI de Poxoréo/MT, cujo remanescente totaliza 1.939 Hectares e 9243 

m2. cadastrado na Receita Federal NIRF sob nº 1.595.551-6 e CCIR sob nº 

96060770136097, conforme contrato celebrado entre este e EGON JOSÉ 

THIMMIG, brasileiro, viúvo, empresário, portador da identidade n° 

310.265-SSP-SP, e do CPF n° 003.800.401-15). III – Da Aquisição, do 

Registro e do Cadastro Imobiliário. 5. Os direitos de posse sobre esse 

imóvel foram adquiridos pelos requerentes por meio do Instrumento 

Particular de Cessão de Direitos e Obrigações feita por EGON JOSÉ 

TIMMIG (que já possuía o imóvel desde 07/08/1975), firmado em 08 de julho 

de 2004 para JOSE HERCULANO DE MACHADO FILHO, que 

posteriormente vendeu a HEIZ MARTIN GUSTCH, que revendeu a CARLOS 

FRANCISCO QUESADA, em 01 de novembro de 2008 e, que por sua vez 

repassou integralmente, que por sua vez cedeu ao requerente WILMAR 

ARALDI, em continuidade aos seus antecessores, os direitos de posse 

sobre o imóvel rural que atualmente constitui 1.172,61 hectares, conforme 

descrição no Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, e memoriais 

descritivos que seguem...” DECISÃO/DESPACHO: “...Ainda, em respeito à 

Lei de Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos com as mesmas advertências acima 

declinadas...” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Juscinete Souza Reis , digitei. Poxoréu - MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Nigro Antiga Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRASEMA BARCELLO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES (RÉU)

GILMAR FRANCISCO BORJAS (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (TERCEIRO INTERESSADO)

terceiros e eventuais interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 

1000408-22.2018.8.11.0014 ESPÉCIE:RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

IMOBILIÁRIO PARTE REQUERENTE:JOSÉ ALVES DA SILVA REQUERIDOS: 

GILMAR FRANCISCO BORJAS E ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI 

RODRIGUES PESSOAS A SEREM CITADAS: Terceiro e eventual 

interessados FINALIDADE: Proceder a citação de terceiros e eventuais 

interessados, para, querendo, no prazo legal, contestarem a presente 

ação, sob pena de serem aceitos os fatos narrados na inicial. Ficam 

intimados para audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 14:00 horas, no Fórum de Poxoréu MT RESUMO DA INICIAL: " ...Os 

proprietários, ora requerentes, pretendem futuramente proceder a divisão 

do imóvel acima referido, e diante da dificuldade extrema em atender à 

todas as exigências do Cartório de registros de Imóveis, 

fundamentalmente o "princípio da especialidade", ou seja, princípio este 

que exige que toda a inscrição deve recair sobre um objeto precisamente 

individualizado. Esses requisitos são os dados geográficos que se exigem 

para individualizar o imóvel, isto é, determinar o espaço por ele ocupado, 

exigência esta que se faz para o desmembramento de imóveis rurais. É 

cristalino o posicionamento do nosso ordenamento jurídico que toda e 

qualquer retificação de registro em cartório possui 3 (três) alternativas, 
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quais sejam: a) Pelo próprio Oficial do Cartório de Registro de Imóveis 

(“CRI”), caso se trate de erro material evidente. b) Por processo 

administrativo, caso seja de comum acordo entre todos os seus 

confrontantes. c)Por ação judicial quando há impugnação fundamentada 

por algum confrontante. Imperioso destacar que os requerentes buscaram 

as duas primeiras possibilidades, no entanto sem sucesso, portanto a 

necessidade de propositura da ação. Os requerentes buscaram o 

judiciário por meio da ação de código 73390 regularizar esta situação, no 

entanto houve manifestação contraria de alguns confrontantes, sendo 

assim os autores vêm por meio desta nova ação requerer ao judiciário 

solução para a lide apresentada. Os requerentes contrataram uma 

Empresa para fazer um levantamento topográfico, elaborando as 

medições e mapeando o imóvel e produzindo o memorial descritivo do 

imóvel (documentos em anexo) , os quais, demonstram que o curso do rio 

Poxoréo, que era divisa da propriedade dos requerentes alterou o curso, 

causado pelo antropização do garimpo, conforme fotos anexada, que 

demonstram o dano que o garimpo causou, desviando o curso do rio, em, 

consequência o limite da propriedade. Após a medição constatou - se que 

a área era exata a descrita na matrícula imobiliária. Porém, o limite da divisa 

constante na escritura era o Rio Poxoréo,sendo que o curso do rio foi 

alterado pela antropização do garimpo, ou seja, o rio Poxoréo mudou o 

curso para o interior da propriedade dos requerentes, sendo que na 

medição o limite da propriedade passou a ser a cerca já existente 

anteriormente a mudança do curso do rio,desta forma, não deverá mais 

constar como limite o rio Poxoréo uma vez que o mesmo mudou o curso 

para o interior da propriedade dos requerentes, retificando o registro, 

passando a ser o limite da propriedade dos requerentes a cerca existente 

anteriormente a mudança do curso do rio Poxoréo, conforme, comprovado 

esta, pelas medições, laudos e documentos anexos. Assim, pode se 

concluir , afirmando, conforme laudos, pareceres, mapas e documentos 

anexados, que o curso do rio foi alterado causado pela antropização da 

pratica do garimpo , inclusive com mapas via satélite. No comparativo das 

imagens do ano de 2006, fica evidente que o rio Poxoréo tinha seu curso 

no limite de divisa da propriedade dos requerentes. Inobstante isso o mapa 

do ano de 2016 comprova o desvio do curso do rio Poxoréo para o interior 

da propriedade dos mesmos Diante dessa nova realidade e de com as 

informações técnicas demonstradas, os requerentes pretendem 

regularizar a situação do imóvel tornando possível o parcelamento futuro 

do mesmo..." DECISÃO/DESPACHO: 'Trata-se de ação de retificação de 

registro imobiliário ajuizada por JOSÉ ALVES DA SILVA e outra, já 

qualificados nos autos. De início, RECEBO a emenda à exordial e, por 

conseguinte, DEFIRO a gratuidade de justiça. Prosseguindo, Prosseguindo, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de 

Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos com as mesmas advertências acima declinadas. 

INTIMEM-SE, ademais, pela via postal, os Representantes Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes cópias dos documentos apresentados na inicial. Por fim, 

OFICIE-SE à Tabeliã do RGI desta comarca para que, em 15 (quinze), 

querendo, manifeste-se nos autos. Ciência, por cautela, ao Ministério 

Público Estadual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário." E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, , 

digitei. Poxoréu - MT, 23 de outubro de 2018. Luciana Nigro Gestora 

Judicial Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-04.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDER ZAPPONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O ESPOLIO DE ZENO FELIX DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉU DESPACHO VISTO Cuida-se de habilitação de 

crédito postulada por HEIDER ZAPPONI em face de ESPÓLIO DE ZENO 

FELIX DA SILVA, cujo inventário tramita nesta comarca sob nº 

1034-78.2016.811.0014 (Código 21987). Pois bem. A Resolução nº 

03/2018, em seu art. 13, dispõe que: "Art. 13. No primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I - o processo principal já 

estiver baixado; II - se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral de Justiça". No caso dos autos, exsurge-se que a 

presente ação é conexa àquela que a demandante pretende o 

apensamento, no entanto, não observou o precitado dispositivo quando do 

ajuizamento da contenda, de modo que deve incidir o disposto no § 2º do 

suso art. 13: "§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto 

no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do 

processo, intimando-se a parte autora para providenciar a correta 

distribuição na forma física". Deste modo, com fundamento no art. 13, § 2º, 

da Resolução nº 03/2018 DETERMINO o arquivamento do presente 

procedimento, porquanto distribuído em desacordo com a mencionada 

distribuição. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

providenciar a distribuição da ação de forma física, de maneira a 

possibilitar o apensamento com o feito conexo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 14 de novembro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-86.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O ESPOLIO DE ZENO FELIX DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO Cuida-se de habilitação de crédito postulada 

por JOSÉ LUIZ DA SILVA em face de ESPÓLIO DE ZENO FELIX DA SILVA, 

cujo inventário tramita nesta comarca sob nº 1034-78.2016.811.0014 

(Código 21987). Pois bem. A Resolução nº 03/2018, em seu art. 13, dispõe 

que: "Art. 13. No primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I - o processo principal já estiver baixado; II - se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral de Justiça". No caso 

dos autos, exsurge-se que a presente ação é conexa àquela que a 

demandante pretende o apensamento, no entanto, não observou o 

precitado dispositivo quando do ajuizamento da contenda, de modo que 

deve incidir o disposto no § 2º do suso art. 13: "§ 2º Em caso de 

distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física". 

Deste modo, com fundamento no art. 13, § 2º, da Resolução nº 03/2018 
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DETERMINO o arquivamento do presente procedimento, porquanto 

distribuído em desacordo com a mencionada distribuição. Sem prejuízo, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, providenciar a distribuição da 

ação de forma física, de maneira a possibilitar o apensamento com o feito 

conexo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 14 de 

novembro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000075-70.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ROSELY LOPES DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ausentes questões preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR 

SANEADO e regular para prosseguimento. A fim de possibilitar às partes a 

produção de provas sobre os fatos narrados, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/02/2018 às 14h30min. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes 

desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes assistidas por advogado deverão 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo, no máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81396 Nr: 1655-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Aluísio Antonio Figueiredo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 120 da Lei Processual Penal, 

DEFIRO o pedido de restituição do sendo 02 (dois) alto falantes triton, 04 

(quatro) cornetas drive selenium, 02 (dois) twitters e 01 (uma) bateria 

britain 3200W, que foram apreendidos no dia 01/01/2016, por perturbação 

do sossego público da parte requerente, mediante termo nos 

autos.Intime-se o requerente para que proceda a retirada do bem.Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas e formalidades de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75750 Nr: 1399-49.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar o advogado Dr Marcos Paulo Santos da Silva, militante nesta 

Comarca, via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que devolva, em 

Cartório, no prazo de 5(cinco) dias, o processo acima identificado, com 

carga a mais de 10 (dez) dias, realizada na Secretaria do Juizado Especial 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75750 Nr: 1399-49.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Processo n.º 1399-49.2017.811.0014 (Código: 75750)

SENTENÇA

VISTO,

 Relatório dispensado de acordo com art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de Termo Circunstanciado deflagrado em face dos crimes 

tipificados no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, contra o autor do 

fato ANDRÉ ALBERTO DOS SANTOS.

Designada e realizada a audiência preliminar onde foi ofertada medida de 

transação penal, o autor do fato aceitou a proposta, ofertada pelo 

Ministério Público, conforme se vê do termo de audiência preliminar de fls. 

34/35.

Por todo o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos a Transação Penal ofertada pelo Ministério Público e aceita pelo 

autor do fato, nos termos do que recomenda o artigo 76, da Lei 9.099/95.

Aguarde-se o cumprimento das condições impostas, após vistas ao 

Ministério Público para manifestar-se acerca da extinção da punibilidade e 

por fim, conclusos para destinação da prestação pecuniária.

P. R. I. C.

Poxoréu – MT, 22 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 464-30.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZEBIO LIMA ACUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestação, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25694 Nr: 2929-12.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestação quanto à petição de f. 158v, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55610 Nr: 1287-28.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal, tendo 

em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:MT 2295

 Intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal, tendo 

em vista a certidão de decurso de fls. 145.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64824 Nr: 1577-72.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, LAERCIO PEDRO DE ALCANTARA, GENERCI 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 02698760000140, Inscrição Estadual: 

131.850.342 e atualmente em local incerto e não sabido LAERCIO PEDRO 

DE ALCANTARA, Cpf: 86197045168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, LAERCIO 

PEDRO DE ALCANTARAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de MULTA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 13301/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2014

 - Valor Total: R$ 502.302,00 - Valor Atualizado: R$ 497.301,98 - Valor 

Honorários: R$ 5.000,00

Despacho/Decisão: Visto, I – Expeça-se mandado de citação e penhora, 

na modalidade requerida, com as advertências legais, com o prazo de 

pagamento em cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à 

penhora;II – Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, 

limitando o valor a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);III – O Executado poderá 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo.Cumpra-se expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 2639-94.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROGELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO MATIAS 

DA COSTA - OAB:56995

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISANIO JOSÉ ALBERTO DE SOUZA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LEONIZE DE 

OLIVEIRA LIMA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR os proprietários dos bens descritos às fls. 490 para 

que efetuem a imediata retirada, sob pena de destruição.

Despacho/Decisão: Visto.Considerando o teor das certidões de fls. 482 e 

487, dada a impossibilidade de localização dos proprietários dos 

documentos descritos à fl. 490, expeça-se edital de intimação deles, a ser 

exposto no prazo de 15 (quinze) dias, intimando-os para efetuarem a 

imediata retirada dos bens apreendidos, sob pena de 

destruição.Expeça-se ofício à Comarca de Cuiabá/MT para fins de solicitar 

informações a respeito do cumprimento da carta precatória distribuída 

naquele juízo.Com a devolução da missiva, intimem-se as partes para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público Estadual.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 13 de novembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 2488-55.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BUZIGNANI, RENI SANCHES, HERMAN 

MORA CASELLA, REGINA MARIA LINHARES CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SANTOS MORA CASELLA, HERBERT 

MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA - 
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OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747, 

WILSON RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188, WILSON RODRIGUES 

FONTELLI - OAB:8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/MT, Otávio de 

Albuquerque Teixeira da Silva - OAB:21556/O

 Vistos etc.

1. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias.

(b) Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 689-35.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMPAIO GONÇALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que já decorrido o prazo de suspensão requerido à fl. 59, 

determino a intimação do requerente, através de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, postulando o que 

entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 1783-28.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITE LUIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 2020-52.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER, 

ADAM FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 620,00 (seissentos e vinte reais) tendo em vista que foi 

depositado somente R$ 30,00 (trinta reais) e o valor correto (total) da 

diligência é R$ 650,00 (seissentos e cinquenta reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55071 Nr: 846-47.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono do autor, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29613 Nr: 361-52.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA PRUDÊNCIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63920 Nr: 1104-86.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, o patrono da autora, e pessoalmente o requerido 

para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 1638-30.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, RAFAEL 

CUNHA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 92 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.
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2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, dê-se ciência 

à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54619 Nr: 463-69.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30282 Nr: 1036-15.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA 477 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO LOPES DA SILVA, ZULEIKA LUCIA 

DA SILVA, SERGIO LOPES DA SILVA NETTO, LUCIANA LOPES DA SILVA, 

CRISTINA LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE ZULEIKA LUCIA LOPES DA 

SILVA REPRESENTADA POR LUCIANA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO LOPES DA SILVA - 

OAB:24.137-SP

 Vistos em correição.

1. Considerando que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, 

mantendo-se a sentença após o recurso de apelação, contando, inclusive, 

com trânsito em julgado (fl. 1.024), defiro o pedido de fls. 1.045/1.046.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Altere-se o sistema e capa dos autos, visto tratar-se o feito de 

cumprimento de sentença, onde figura como exequente Maurício Lopes da 

Silva e como executada Agropecuária 477 Ltda.

 b) Expeça-se mandado ao titular do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Diamantino - MT para a necessária baixa da Averbação 

Av.5/1.446 junto à matrícula número 1.446, apenas no tocante a estes 

autos, encaminhando-se os documentos necessários, inclusive cópia da 

sentença de fls. 857/869 e acórdão de fls. 989/998.

c) Após, arquive-se.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61324 Nr: 2379-07.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ANTONIO GRANDO, Daiane de Paula 

Grando, Joice Terezinha Ortolan Grando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Vistos em correição.

1. Diante dos termos da petição de fl. 79, defiro o pedido de fl. 86.

2. Tendo em vista que o incluso detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores do BacenJud informa “Nenhuma ação disponível” para este 

subscritor, bem como que o valor constrito encontra-se “vinculado” à 

conta única (fl. 78), mister a expedição de alvará em favor do interessado.

3. Expeça-se Alvará Eletrônico dos valores bloqueados judicialmente em 

favor da executada Joice Terezinha Ortolan Grando.

4. Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos litigantes para informar os 

dados bancários da executada Joice Terezinha Ortolan Grando, para fins 

de transferência dos valores bloqueados judicialmente.

5. Expedido o alvará e nada sendo requerido, arquive-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIR LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000715-16.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Busca e 

Apreensão Requerente(s): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

Requerido(a/s): Joanir Lima de Souza DECISÃO – NÃO-CONCESSÃO – 

LIMINAR – [10792] Vistos em correição. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido de liminar, em que o requerente aduziu que o 

requerido integra o grupo/cota de consórcio nº 8528/2003 e que, por força 

da contemplação da cota consorcial, celebraram instrumento particular de 

financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, tendo como garantia 

ao credor-fiduciário o(s) seguinte(s) bem(ns): VEÍCULO AUTOMOTOR, 

MARCA: RENAULT, CHASSI: 93YHSR2L6EJ720599, MODELO: DUSTER 20 

D 4X2, PLACA: OBB-1339, COR: PRETA, ANO FAB.: 2013, MODELO: 2014, 

RENAVAM: 588219207. O requerente narrou, ainda, que o(a) 

Requerido(a) tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações 

vencidas, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado de 

toda a dívida, atualmente orçada em R$ 5.923,82, sendo constituído em 

mora por intermédio de instrumento de notificação extrajudicial e, até a 

data da propositura do presente feito, persiste a inadimplência. Por fim, 

afirmando estarem presentes os requisitos legais, o Autor requereu a 

concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. É o 

relato do essencial. Fundamento e decido. 2. Analisando a exordial, é 

possível aferir que a parte autora requer a busca e apreensão liminar do 

bem nela descrito. Pretende ainda seja o demandado citado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor integral da dívida, devidamente 

acrescida das custas e honorários advocatícios e, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer sua defesa. O provimento liminar, todavia, não 

comporta acolhimento. A comprovação da constituição do devedor em 

mora é condição imprescindível para a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, a teor do artigo 2º, § 

2º, do Decreto Lei nº 911/69, dar-se-á por iniciativa do credor fiduciário 

mediante carta registrada com aviso de recebimento, que será 

considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor 

quando da celebração do contrato. Na hipótese, constata-se da cópia da 

notificação extrajudicial acostada aos autos (ID 16292132, Págs. 2/4), que 

o aviso de recebimento (AR) foi devolvido ao Requerente com a anotação 

“Não Procurado” e que o “Destinatário não retirou objeto na Unidade dos 

Correios”, a revelar que, em tese, não restou demonstrada a constituição 

do devedor em mora. A orientação jurisprudencial consolidada do Superior 

Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que para a constituição do 

devedor em mora nos instrumentos particulares gravados com cláusula de 

alienação fiduciária, é indispensável a comprovação do encaminhamento 

da carta registrada ao endereço constante do contrato, bem como o seu 

efetivo recebimento, situação não verificada nestes autos. Nesse sentido, 

dentre outros, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO 

PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no 

sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra 
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no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2015, DJe 16/03/2015). 3. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

DE BUSCA E APREENSÃO vindicada na exordial. 4. INTIME-SE o(a/s) 

advogado(a/s) da instituição financeira requerente, via DJe, sobre o teor 

desta decisão. 5. CITE-SE o(a) Requerido(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 

911/69, consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 

341 do CPC. São José do Rio Claro, 14 de novembro de 2018. (documento 

assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000679-71.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MUNHOZ CERVANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000679-71.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: ANA PAULA 

MUNHOZ CERVANTES EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. DESPACHO 

Visto, Cuida-se de Cumprimento Provisório formulado por ANA PAULA 

MUNHOZ CERVANTES, em face de IUNI EDUCACIONAL S/A. Analisando 

os autos, verifica-se que a ação ajuizada pela exequente (Autos n. 

1000023-17.2018.8.11.0033) foi julgada procedente para declarar a 

inexistência do débito discutido e fixar indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), Desta feita, tendo em vista que o 

processo n. 1000023-17.2018.811.0033, encontra-se pendente de 

julgamento de recurso inominado, recebido apenas no efeito devolutivo, 

recebo a presente Execução Provisória, nos termos do art. 520, sujeitando 

ao regime dispostos nos incisos I a IV, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 5 de novembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX SANTA CLARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA F. FURIO (TESTEMUNHA)

EDNA DO SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

ELITON CARLOS ZARDO (TESTEMUNHA)

FABIO ROBERTO LOURENCO (TESTEMUNHA)

MARCOS IZAIAS (TESTEMUNHA)

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

Intimo Vossa Excelência, na qualidade de advogada da parte promovente, 

para apresentar as alegações finais no prazo de 15 (quinze), conforme 

determinado em audiência.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64398 Nr: 496-69.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ONEIDE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se no sentido 

de que o feito fosse chamado a ordem para reconhecimento da existência 

de erro material na sentença proferida às fls. 158/169, na parte referente 

à substituição da pena privativa de liberdade (PPL) pela pena restritiva de 

direito (PRD), constando duas substituições, a primeira por uma PRD e a 

segunda por duas PRDs.Pois bem.É cediço que o erro material é aquele 

facilmente perceptível e que não corresponda a alguma informação 

contida nos autos, ou corresponda de forma deficiente ou errônea. No 

caso dos autos, verifico, de plano, a existência de erro material 

consistente na duplicidade do sexto e do sétimo parágrafos da página 10 

da sentença lançada às folhas 158/169. Ambos os parágrafos referentes 

à substituição da PPL por PRD. O primeiro substitui por uma e o segundo 

por duas PRDs.Em razão de, no caso dos autos, a pena fixada ser 

superior a um ano de reclusão, impõe-se a substituição da PPL por duas 

PRDs, razão pela qual, reconhecendo o erro material, torno sem efeito o 

disposto no sexto parágrafo da página 10 da sentença retro.Com efeito, 

sanada a duplicidade de parágrafos sobre a substituição da pena, bem 

como acolhendo a manifestação ministerial, ratifico o disposto no sétimo 

parágrafo da página 10 da sentença de folhas 158/169 destes autos, 

lançado nos seguintes termos: Diante da quantidade de pena imposta e 

atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de, sendo elas:a)limitação 

aos finais de semana, devendo da sentenciada permanecer em sua 

residência aos sábados e domingos após às 18h, pelo mesmo período da 

pena privativa de liberdade fixada e;b)prestação pecuniária no valor 

corresponde a 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo 

pagamento, valor a ser destinado ao CONSEG de Santa Terezinha/MT.Por 

fim, mantenho na íntegra os demais termos da decisão de fls. 158/169, por 

seus próprios fundamentos, fazendo esta decisão parte integrante 

daquela sentença. Intimem-se(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 6837 Nr: 721-80.2004.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO CIRO SIEBENEICHLER JUNIOR, ESPÓLIO DE 

ELPÍDIO CIRO SIEBENEICHLER, CIRO ARAÚJO SIEBENEICHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEN DE CAMPOS, CESAR ADRIANO 

HEIRINCH, EVERALDO SIMÕES DE ANDRADE, RICARDO DE CAMPOS, 

MARIA DE LOURDES CAMPOS, RENATA DE CAMPOS, ESPOLIO DE RUBEN 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, 

RICARDO HENRIQUE QUEIROZ - OAB:7.911/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, RICARDO HENRIQUE QUEIROZ - OAB:7.911/PA, 

SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora, para manifestar-se quanto a correspondência devolvida às fls. 

386, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 Vistos.

Considerando que o Promotor de Justiça estará ausente nos dias 21 a 23 

do corrente mês, em virtude de sua participação no IX ENCONTRO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, a se 

realizar na cidade de Cuiabá/MT, REDESIGNO o julgamento anteriormente 

marcado nestes autos para o dia 14 de feveireiro de 2019, às 08h00min 

(horário de Cuiabá).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica, o réu, eventuais 

testemunhas e jurados pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1763-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT, ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso de apelação interposto tempestivamente (fls. 222) pelo 

sentenciado às fls. 207, com fundamento no artigo 593 do Código de 

Processo Penal, vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade.

As razões recursais encontram-se às fls. 213/221.

Intime-se o apelado para apresentação de contrarrazões no prazo legal, 

nos termos do artigo 600, caput do Código de Processo Penal.

Com a apresentação das contrarrazões, encaminhem os autos ao E.TJMT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23105 Nr: 468-48.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDM, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Vistos.

Diante do retorno dos autos e do não conhecimento do recurso de fls. 269 

e 250/251, do não provimento do recurso de fls. 218-v., o acordão 

proferido às fls. 205, manteve incólume a sentença de fls. 144/146.

Expeça-se guia definitiva de cumprimento de pena.

Após, venham-me os autos do executivo de pena.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS, 

ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA 

NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seus advogados, para procederem as providências necessárias, para o 

deslocamento e hospedagem do engenheiro Alexandre Isernhagen, 

conforme demostrativo de despesas de fls. 7.334, no valor de R$ 

3.620(três mil e seiscentos reais), a ser depositado na conta corrente nº 

0019407-7, agência 5398-8, banco 0237 Bradesco, CPF nº 

412.056.001-59, com urgência tendo em vista a audiência designada para 

o dia 27/11/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Posto isso e diante da decisão soberana dos jurados, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para declarar a absolvição 

do réu em relação aos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e III; 

155, § 4º, inciso IV; 211 e 347, Parágrafo Único, todos do Código Penal, 

bem como do artigo no 12 da Lei 10.826/03.Em razão do veredito proferido 

pelo Conselho de Sentença, revogo a prisão preventiva do réu decretada 

as fls. 69/79.Expeça-se alvará de soltura em favor de ALAOR TELES DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, para imediato cumprimento, salvo se por 

outro motivo não deva permanecer preso.Certificado o trânsito em 

julgado:1) Comuniquem-se os órgãos de registro;2) Proceda-se a 

destruição dos objetos apreendidos nos autos, bem como a destinação 

das armas ao exército para destruição, certificando-se.Sem 

custas.Publicada a presente sentença em Plenário nessa Comarca de Vila 

Rica/MT, às 19h31min (MT) do dia 12 de novembro de 2018, dou as partes 

por intimadas. Registre-se e Comunique-se.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz de Direito e Presidente do Tribunal do JúriEduardo Antônio 

Ferreira ZaquePromotor de JustiçaNivaldo Pereira da SilvaAdvogadoAlaor 

Teles dos SantosRéuCONSELHO DE SENTENÇA: 1 – Bruna Fabiana 

Cardoso2 – Florismar Vieira Barros3 – Kênia Lozada da Silva4 – Lara 

Marden Martins Freitas5 – Rafael da Silva Gallo6 – Vilmar Silva Reis 7 – 

Weverton Lemes Guerra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65132 Nr: 978-17.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela antecipada em caráter 

antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 13 de novembro de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63613 Nr: 3248-48.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ALVES MORAES, ANDERSON 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT, SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - 

OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial às fls. 146, portanto, homologo a desistência 

da oitiva das testemunhas Joab Fortuna de Souza e Luíza Laura Soares 

da Silva, eis que se deram diversas tentativas de intimação, todas 

restando infrutíferas.

Ademais, declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram 

produzidas todas as provas requeridas pelas partes.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63633 Nr: 3271-91.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ALVES MORAES, ANDERSON 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Considerando a certidão às fls. 145, aguarde-se o retorno da Carta 

Precatória expedida à Comarca de Água Boa/MT (fls. 142).

Com o retorno da missiva, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000608-21.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NAVEGACOES FLUVIAIS E LOGISTICA - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019 , às 8 horas (MT). VILA 

RICA, 14 de novembro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 380-76.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nádia Carla Ribeiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para redesignar Sessão de Mediação/Conciliação 

para o dia 08.02.2019 às 15:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora 

intimada através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38604 Nr: 698-93.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzita Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o médico nomeado expert nestes autos, desingou o DIA 15 

DE DEZEMBRO DE 2018 (SÁBADO), A PARTIR DAS 07h30min, no recinto 

do Fórum da Comarca de Alto Garças, para realização da perícia médica. 

Assim, nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a fim de intimar as 

partes acerca do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 818-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MELO NASCIMENTO - 

OAB:40.645/GO, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS - OAB:50.515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58896 Nr: 2029-08.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Francisco Munis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11759

 Nos termos da cngc, bem ainda da Resolução 113/2010-CNJ, 

IMPULSIONO os autos primeiramente à defesa para que que manifeste 

sobre o cálculo de pena de REF. 6, com previsão de benefícios de 

progressões e livramento condicional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58898 Nr: 2031-75.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SEVERINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11759
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 Nos termos da CNGC, bem ainda da Resolução 113/2010-CNJ, 

IMPULSIONO os autos primeiramente à defesa, para que se manifeste 

sobre o cálculo de pena de REF. 6, com prvisão de benefícios de 

progressão de regime e livramento condicional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 1773-65.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MORALES TARSITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL MELO NASCIMENTO 

- OAB:40.645/GO

 Código nº: 58146

DESPACHO.

Vistos, em correição.

 Visando à melhor adequação da pauta, redesigno a audiência 

anteriormente designada para o dia 21/11/2018, às 14h00min.

Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50888 Nr: 2498-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Código nº: 50888

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 17/01/2019 às 09h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54695 Nr: 624-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rezende de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 27.11.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-64.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU JOSE GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, em correição. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório, passando diretamente à fundamentação e dispositivo da 

sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes do decurso do 

prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do processo, já que é 

dispensável a sua anuência, a teor do disposto no artigo 485, § 4º, do 

CPC. Ademais, verifica-se que no caso em apreço, a parte ré sequer foi 

citada. Pelo exposto, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

P.R.I. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-87.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FANTIN ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER VEICULOS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de Reclamação com Pedido de Antecipação 

de Tutela e Danos Morais ajuizada por ANDERSON FANTIM ALMEIDA em 

desfavor de LÍDER VEÍCULOS, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. Compulsando os autos, verifica-se que na decisão de ID 

6973736 determinou-se que a parte autora procedesse a emenda inicial, 

sob pena de indeferimento. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos 

verifica-se que, em que pese à parte autora tenha sido devidamente 

intimada, esta quedou-se inerte, não cumprindo a diligência ordenada por 

este Juízo. Posto isso, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 330, IV, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado desta proceda-se 

ao arquivamento do feito, com baixa na distribuição, mediante as 

formalidades legais. P.R.I.C LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz De 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-83.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DILAIR NOVAIS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por DILAIR NOVAIS ROCHA em desfavor de OI 

S.A, ambos devidamente qualificados no presente feito. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. No mérito, o pedido é procedente. No 

caso em tela há relação de consumo, o autor adquiriu o serviço de 

telefonia, da empresa requerida como destinatário final (art. 2º do CDC) e 

a ré, na qualidade de fornecedora, realizou a comercialização do bem no 

mercado de consumo (ar. 3º do CDC), desse modo a lide será analisada à 

luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Com 

efeito, a situação fática ora deduzida demonstra ser a parte autora 

hipossuficiente, quer financeira, quer tecnicamente, haja vista não possuir 

condições técnicas de produzir prova específica acerca do defeito do 
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serviço fornecido pela requerida, nem condições financeiras a ela 

semelhantes, situação esta autorizadora da aplicação daquela regra 

atinente à distribuição do ônus probandi. Nesse sentido, cumpre trazer à 

baila o escólio de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA, in Direito do 

Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, 

verbis: “O conceito de hipossuficiência envolve, segundo parte da 

doutrina, aspectos econômicos e técnico-científicos: o primeiro 

relacionado à carência econômica do consumidor face ao fornecedor de 

produtos e serviços e, o segundo, pertinente ao desconhecimento 

técnico-científico que o consumidor geralmente enfrenta, na aquisição do 

produto ou serviço. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova no CDC 

respeita tanto a dificuldade econômica quanto a técnica do consumidor em 

provar os fatos constitutivos do direito. Sendo assim, quando verificadas 

uma das hipóteses previstas no inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou 

a requerimento da parte, inverter o ônus probatório, presumindo como 

verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor, dispensando-o de 

produzir outras provas, cabendo ao fornecedor a obrigação de 

produzi-las, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório.” 

Portanto, reitere-se, plenamente possível a inversão do ônus da prova, 

que implica na aceitação da veracidade do quanto afirmado pela parte 

autora, porquanto não há prova em contrário produzida pela parte 

adversa. Na espécie, constata-se que reclamante possui assinatura da 

linha telefônica fixa (66) 3471-2510 com pacote de plano fixo, sendo que 

recebeu e realizou em duplicidade de faturas, além do mais, teve o serviço 

suspenso pela reclamada. Outrossim a reclamante recebeu cobranças 

indevidas da reclamada concernentes às faturas telefônicas do referido 

móvel, a qual por várias vezes tentou sanar o problema conforme os 

protocolos números 9201547063472, 201547064358, 201547908627. De 

outro norte, verifica-se que a reclamada alegou que a reclamante é titular 

do terminal fixo n.(65) 3471-2510, contrato n.5031611983, junto à 

requerida desde 09.07.2009, e que o terminal está ativo e sem nenhuma 

restrição e sem débitos, no entanto não comprovou suas alegações, 

enquanto a parte reclamante comprovou o alegado com as faturas 

juntadas aos autos demonstrado o pagamento da fatura. Em que pese à 

empresa ter colacionado aos autos “prints” das telas do cadastro da parte 

reclamante demonstrando sua situação como ativa sem restrição e sem 

débitos, bem verdade é que houve falha na prestação de serviço, uma 

vez, que a autora pagou suas faturas e continuou recebendo cobranças 

indevidas. De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe aos autos 

qualquer justificativa plausível que justificasse a interrupção dos serviços 

da parte reclamante, bem como não justificou as cobranças indevidas. 

Ademais, os números de protocolos apresentados pela parte reclamante 

não foram contestados pela reclamada, presumindo-se que de fato as 

reclamações quanto ao corte do serviço e de cobranças indevidas foram 

feitas através do contato do telefônico com a empresa requerida. Nesta 

esteira, restou comprovado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, 

do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, 

merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código 

de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e transtornos a 

que foi submetido, por culpa exclusiva da Reclamada, deve ser 

integralmente reparada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Requerente pelos danos sofridos. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In 

casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se de 

aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do onus probandi, posto 

que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não houve a 

alteração do contrato da parte reclamante. Como a ré não demonstrou, de 

rigor a inexigibilidade das cobranças promovidas pela ré, bem como o 

restabelecimento do serviço telefônico em favor da parte reclamante. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. Em sendo assim, os danos 

morais devem ser fixados em R$ 7.000,00(sete mil reais) pelo seu intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, para CONDENAR a empresa requerida OI S/A ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária sob o índice o INPC a partir da 

prolação da sentença. Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas 

de sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 40696 Nr: 331-24.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 

TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO - STTRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimar as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem acerca da proposta de 

honorários juntada na ref: 45, e em caso de concordância efetue o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento), no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32720 Nr: 491-54.2014.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thairon Rodrigo de Espirito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:8.761-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

AR acostado aos autos às fls. 109, impulsiono estes autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 51/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA, , MM JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE APIACÁS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que a servidora Raquel Brazil da Silva, matrícula 10927, 

Gestora Geral desta Comarca, estará afastada de suas atividades em 

gozo de férias, no período de 07.01.2019 a 26.01.2019;

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-la no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora Bruna Franco Chesini , Distribuidora, matrícula 

26097, designada Gestor Administrativo 03 para exercer a função de 

Gestora Geral , no período de 07.01.2019 a 26.01.2019;

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 12 de Novembro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56953 Nr: 1545-40.2018.811.0084

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

Considerando a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca de 

Apiacás-MT, nomeio a Dra. Ana Maria de Andrade Vincenzi, advogada 

militante nesta cidade, para patrocinar a defesa do denunciado, devendo 

apresentar no prazo legal defesa preliminar. Providencie a Secretaria do 

Juízo as comunicações necessárias via DJE.

Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65943 Nr: 69-76.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dutra Ermindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27651 Nr: 1092-33.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Job Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Mayara Serafim dos Reis Oliveira - OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada por JOB 

XAVIER em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que diante 

da juntada do requerimento administrativo e a negativa do benefício 

DETERMINO que cumpra a decisão anterior, ou seja, cite/intime o Instituto 

para, querendo, apresentar defesa/contestação – CPC, art. 297/NCPC, art. 

335 -, com as advertências legais – CPC, arts. 285 e 319/NCPC, art. 344 - 

e, apresentada sem a(s) hipótese(s) de remessa à parte adversa para 

impugnação/réplica - CPC, art. 326/NCPC, art. 350 -/manifestação sobre 

documentos novos – CPC, art. 398/NCPC, art. 437, § 1º - ou transcorrido 

esse prazo in albis, volte-me imediatamente concluso para determinar a 

remessa/retorno ao segundo grau – TRF1ª Região.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 2978-91.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 
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disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66405 Nr: 257-69.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Soares Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdel Majid Egert Nafal Neto - 

OAB:MT 18.932O, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74634 Nr: 1280-16.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irley Pinto Damasio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Indiavai/MT, Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Izaias dos Santos Silva Junior - OAB:MT - 

11.849-B, Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51522 Nr: 1385-66.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBTA, Elzi Batael Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Júnior - Procurador do 

Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25384 Nr: 1425-19.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cordeiro da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66972 Nr: 482-89.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Brito Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 
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prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60536 Nr: 595-77.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielly Lucas Taugino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Ferreira Marques - 

OAB:18469/MT, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73739 Nr: 790-91.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27395 Nr: 841-15.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25931 Nr: 1974-29.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Westphal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que, diante 

do decurso para apresentação do requerimento administrativo e pedido da 

requerida de extinção, em decorrência do aparente abandono, DETERMINO 

a intimação pessoal da parte autora/requerente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias - NCPC, art. 485, §§ 1º e 6º.

Transcorrido o prazo in albis, volte-me concluso para sentença extintiva - 

código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23174 Nr: 1966-86.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19785 Nr: 804-90.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni de Castro Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – RITO COMUM ORDINÁRIO -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que após o 

trânsito em julgado o patrono da parte autora requereu a habilitação dos 

herdeiros do autor em decorrência de seu falecimento.

Verifico que o INSS requereu a intimação do patrono para que 

providenciasse a habilitação dos demais herdeiros, pois há informação de 

que a autora, já falecida, deixou 9 (nove) herdeiros às – fls. 168v.

Contudo, o patrono da causa apresentou a documentação de apenas 7 

(sete) herdeiros.

Isso posto e nos termos da decisão pretérita, DETERMINO a intimação do 

advogado(a) habilitado no autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

esclareça e/ou providencie a habilitação dos demais, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Após, intime a parte requerida para se manifestar no prazo máximo de 5 

(cinco) dias – art. 690, NCPC.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101034 Nr: 1850-65.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 409-25.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Mota Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de 

mérito – CPC, art. 794, II, c/c art. 795/NCPC, art. 924, III, c/c art. 

925.Condeno a parte autora/exequente – NCPC, art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, com 

fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico 

pretendido na ação/valor da causa, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53456 Nr: 805-02.2013.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacira Mota Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 Isso posto e por não subsistindo mais a necessidade dos embargos à 

execução, pela falta de interesse e crédito a ser exigido, JULGO 

EXTINTO(S) O(S) PEDIDO(S)/PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, art. 267, VI/NCPC, art. 485, VI.Condeno a parte 

autora/exequente/embargada – NCPC, art. 91, caput -, diante do princípio 

da causalidade, no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício 

econômico pretendido na ação/valor da causa principal, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada 

requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53720 Nr: 1084-85.2013.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Leite Aires, Pablo Santos Ferraz, 

Vinicius Pinheiro Coutinho, Erivelton Bortoloti Souza, Bruno Ribeiro Luz, 

Maria Aparecida Alves de Almeida, Rafael Safariz Camargo, Aldemir 

Justino da Silva, Cleomar Teixeira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869, Francisco de Assis 

Ramalho Araujo - OAB:MT - 3.642-A, Geovani Mendonça de Freitas 

- OAB:MT-11.473/B, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104, Odario 

Greque Ferraz - OAB:MT/4.170 B, Rubens Marc Soares da Silva - 

OAB:19804/MT

 Intimação das partes requeridas acerca da expedição e encaminhamento 

das missivas de refs. 76 à 81, para fins de acompanhamento perante os 

Juizos Deprecados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71433 Nr: 2892-23.2016.811.0038
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Cesário de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada no dia 9/11/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 943-32.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 17/12/2018 (segunda-feira), às 13h30min – NCPC, art. 

357, V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a 

intimação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1173-06.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

26/10/2018, ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 1290-41.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzabet Francisca de Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus NEUZABET FRANCISCA DE CARVALHO DA SILVA, razão pela qual 

DETERMINO a intimação do(a) advogaado(a), via DJe, para que sane a 

falta no prazo de 15 (quinze) dias.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para sentença de 

extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14376 Nr: 456-43.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus JOVINO VIEIRA DE MENEZ, razão pela qual DETERMINO a intimação 

do(a) advogaado(a), via Dje, para que sane a falta no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para sentença de 

extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56798 Nr: 1412-78.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone de Jesus, UJdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 
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disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72702 Nr: 208-91.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edselma Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57078 Nr: 1604-11.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor do ofício/comunicado de 

cumprimento de decisão judicial, juntado aos autos na presente data, ref. 

84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100937 Nr: 1827-22.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equiteria Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5.026, Luciane Regina Martins - OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

17/10/2018, ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22446 Nr: 1217-69.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), razão pela qual DETERMINO que, diante da 

apresentação dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, a suspensão do processo 

em epígrafe até resultado do em apenso.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50332 Nr: 117-74.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Teodoro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor do Ofício/APSADJ juntado aos autos no dia 7/11/2018, ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24615 Nr: 650-04.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipolita Maria Lanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus IPOLITA MARIA LANES, razão pela qual DETERMINO a intimação 

do(a) advogaado(a), via DJe, para que sane a falta no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para sentença de 

extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22622 Nr: 1405-62.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 725 de 998



de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus JOSÉ VIEIRA NETO, razão pela qual DETERMINO a intimação do(a) 

advogaado(a), via DJe, para que sane a falta no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Eventual reconhecimento da paternidade biológica alegada deverá se dar 

através de ação própria, ainda que post mortem.

Trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para sentença de 

extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58673 Nr: 2305-69.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Clotilde da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

BENEDITA CLOTILDE DA SILVA, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e 

DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

implante-o no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da 

sentença e pague o correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e 

verbas trezenas, na qualidade de segurado especial rural, sob pena da 

fixação de multa cominatória diária/astreinte e a adoção de providências 

no sentido de futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o 

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da 

possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo do crime de 

desobediência, quando destinatário de ordem judicial – REsp 1173226/RO 

– Relator(a) Ministro GILSON DIPP – Órgão Julgador QUINTA TURMA - Data 

do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2011 –, 

bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo – 15/10/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 

49, II –, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57995 Nr: 1984-34.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SANTANA , ANDRESSA SANTANA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, em que a prova a ser produzida depende de 

conhecimento especial técnico/científico, cuja nomeação de profissionais 

e o pagamento de honorários, entre outros, aos peritos, em casos de 

assistência judiciária gratuita está regulamentada no CPC, art. 420 e 

ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 

305/2014.Verifico que a prova depende de conhecimento 

técnico/científico, cujo médico perito outrora designado por magistrado que 

me antecedeu na Comarca está em atraso com a entrega do laudo, razão 

pela qual, diante do decurso do tempo, DETERMINO que certifique se há 

algo a ser juntado referente a isso e, em caso negativo, que oficie ao 

médico perito nomeado por quem me antecedeu no processo para que, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, esclareça se foi designada a data para a 

realização, houve o comparecimento da parte ao ato e, neste caso, sendo 

positiva a presença e avaliação/realização do exame, diante de aparente 

mora do perito nomeado, DETERMINO que apresente o resultado do 

laudo/perícia realizada/procedida, uma vez que o perito tem o dever de 

cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua 

diligência, sob pena de, agindo por dolo ou culpa, sanções previstas em lei 

e comunicação do fato respectivo órgão de classe para adoção das 

medidas que entender cabíveis.Diversamente, na hipótese de não 

designação de data ou ausência da parte ao ato, omissão esta que não 

pode ser atribuída ao profissional, esclareça se deseja ser mantido como 

médico perito no caso em epígrafe e, em caso positivo, informe 

imediatamente a data em que realizará a avaliação, providenciando a 

Secretaria/Vara a intimação do(a) interditando(a) para comparecimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67452 Nr: 686-36.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcimar Motta Ambrozino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), em que a prova a ser produzida depende de conhecimento 

especial técnico/científico, cuja nomeação de profissionais e o pagamento 

de honorários, entre outros, aos peritos, em casos de assistência 

judiciária gratuita está regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 

e ss., Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e 

Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.In limine, 

esclareço que as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, 

indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e 

§§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da 

previsão legal de perícia consensual. Consequentemente, após pesquisar 

profissional na região do Estado para a realização da perícia médica, 

nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico inscrito no CRM-MT 

n. 1958, com endereço na rua 24 de outubro, n. 827, sala 8, bairro 

Popular, Cuiabá-MT, CEP: 78.045-470, tel. (65) 2127-8022 e (65) 

999721818, quem, para o desempenho de sua função, poderá valer de 

todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 

3º.Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 465 - o 

prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102481 Nr: 2527-95.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Maria da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO GOMES CAMPOS - 

OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68483 Nr: 1166-14.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Candido Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70610 Nr: 2352-72.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledilmar Marcelino Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59156 Nr: 2507-46.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma das Graças Bento Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22445 Nr: 1216-84.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Inacia Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Sem prejuízo disso, DETERMINO que se manifestem se ratificam a prova 

oral outrora produzida por magistrado que me antecedeu na Comarca ou 

se desejam a realização/repetição dessa prova através de audiência 

futura.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26152 Nr: 2195-12.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que informe endereço 

e telefone atualizados do senhor José V. Ferreira, a fim de intima-lo 

acerca da expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22102 Nr: 895-49.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS – em que o Instituto requerido concordou com o cálculo 

apresentado pela parte autora, razão pela qual DETERMINO que cumpra 

integralmente a decisão proferida – fls. 92/93 –, e que expeça ofício 

requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 

salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor – RPV (créditos com 

valor inferior a 60 salários mínimos), fazendo-o através do sistema 

e-PrecWeb, e, após a expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª 

Região, que intime as partes do teor do ofício requisitório.

 Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, o ofício requisitório de 

precatório/Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. 

Presidente do E. Tribunal Regional Federal, nos termos da Portaria – 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 763-84.2012.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Baungarte - EPP, Jose Alexandre 

Baungarte
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo requerido pelo 

exequente à fl. 21, sem que houvesse manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69138 Nr: 1427-76.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 321-21.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor do ofício/comunicado de 

cumprimento de decisão judicial, juntado aos autos na presente data, ref. 

36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19944 Nr: 967-70.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que pendente a habilitação dos herdeiros do de 

cujus JOSINO PEREIRA DE SOUZA, razão pela qual DETERMINO a 

intimação do(a) advogaado(a), via Dje, para que sane a falta no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em sendo necessário, poderá indicar/individualizar os herdeiros, 

qualificando-os, inclusive com informações sobre os endereços atuais e, 

diante disso, DETERMINO a intimação de seu espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que 

reputar mais adequados às informações, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo 

designado de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito - NCPC, art. 313, § 2º, II.

Em relação ao pedido de destaque do que afirma ser decorrente de 

honorários advocatícios contratuais, ausente prova da contratação do 

percentual informado de 30% (trinta por cento), por ora, INDEFIRO.

Trancorridos os prazos in albis, volte-me concluso para sentença de 

extinção - código n. 36.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14977 Nr: 940-58.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que informe endereço 

e telefone atulaizado do senhor Levi Ferreira, a fim de intima-lo acerca da 

expedição do alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69139 Nr: 1428-61.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Berto Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72176 Nr: 3320-05.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Carvalho Ferreira 

Formiga - OAB:MT - 21666, Fabiana da Silva Ramos - OAB:MT - 

21938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

29/10/2018, ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56911 Nr: 1496-79.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 17h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 
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idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58642 Nr: 2288-33.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput – no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 1920-24.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Pereira Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO –, ajuizada por ELIANA PEREIRA TOLEDO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a condenação do Instituto 

requerido a pagar o benefício de prestação continuada objeto da lide – 

APOSENTADORIA POR IDADE de trabalhador rural segurado especial –, 

assim como a condenação nas parcelas vencidas e demais decorrentes 

da sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e honorários de 

advogado.

Narra a parte autora que nasceu em 30/4/1958 e sempre desempenhou a 

atividade de lavrar a terra em regime de economia familiar, cultivando 

arroz, feijão, milho, mandioca, abóbora amendoim, além de criar uma 

pequena quantidade de porcos e galinhas para promover a subsistência 

da família. Dessa forma, alega ser segurada especial da Previdência 

Social fazendo jus ao benefício da aposentadoria por idade desse tipo de 

trabalhador, uma vez que já completou a idade legal e preenche o requisito 

do exercício da atividade rural pelo período de carência.

Juntou documentos – fls. 6/11.

O Instituto requerido foi citado e a contestação apresentada – fls. 25/28 –, 

com om a alegação preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos 

termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e quanto ao mérito 

alega a falta mínima de início de prova material, oque obsta a comprovação 

da qualidade de segurado e pedido de julgamento improcedente da 

presente lide.

Juntou documentos – fls. 29/35.

Impugnou-a a parte autora – 39/43.

Por fim, foi realizada audiência de instrução com a produção da prova oral 

– f ls.  54/56 – depoimento pessoal  e inquir ição das 

testemunhas/informantes presentes – e o encerramento dessa fase sem a 

presença do Instituto requerido, que apesar de regularmente intimado 

NUNCA compareceu em audiências na Comarca.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.

Pleiteia a parte requerente a concessão de benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR IDADE de trabalhador rural segurado especial, 

previsto na CRFB/88, com regulamentação infraconstitucional pelas Leis n. 

8.212/91 e n. 8.213/91, assim como Decreto n. 3.048/99.

O Instituto requerido alegou como prejudicial de mérito a ocorrência da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, contudo não especificou o período em 

que isso ocorreu e fez a manifestação de forma genérica e padronizada.

No presente caso, considerando que, em caso de julgamento procedente, 

a data do início do benefício será a data do requerimento administrativo – 

18/9/2014 –, não haverá parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) 

anos que precedem à data do ajuizamento da ação, razão pela qual é 

desnecessária a análise da prejudicial de prescrição.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

segurado especial exige que o segurado tenha comprovado o exercício da 

atividade pelo período correspondente à carência legal e preencha o 

requisito etário, cuja idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, é reduzida 5 (cinco) anos no 

caso de trabalhadores rurais – CRFB/88, art. 201, § 7º, II –, resultando, 

portanto, na necessidade de demonstrar ter 60 (sessenta) anos, se 

homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher.

A carência decorre do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente ao disposto no art. 142 da Lei n. 8.213/91.

A idade restou provada através de documento(s) pessoal(is) – fls. 8 –, 

bem como o exercício da atividade rural na qualidade de trabalhador rural 

segurado especial, ainda que de forma descontínua, pelo tempo exigido de 

180 (cento e oitenta) meses – artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

A prova se dá mediante apresentação dos documentos elencados no 

parágrafo único do artigo 106 da Lei n. 8.213/91 – caso em que haverá 

prova plena – ou através de prova testemunhal baseada em razoável 

início de prova material – artigo 55, § 3°, da Lei n. 8.213/91. O rol à 

comprovação do exercício de atividade rural, diante da dificuldade do 

segurado especial na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, 

portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo. Ademais, não se exige que o início de prova material diga 

respeito a todo esse período, bastando início razoável de prova material 

corroborado por idônea prova testemunhal.

A parte autora juntou certidão de casamento, datada de 15/3/1983, em que 

consta a profissão de seu cônjuge como lavrador – fl. 9 – e a prova oral 

produzida em audiência – 16/3/2015 – foi suficiente para 

complementar/corroborar a ausência de documentos outros. Suficiência 

do conjunto probatório no sentido de comprovar o exercício da atividade 

rural.

A(s) testemunha(s)/informante(s) inquirida(s) relataram o seguinte:

A testemunha MARIA RUFINO DE MORAES declarou que conhece a 

requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando conheceu a 

requerente ela trabalhava na lavoura no sítio Roça Branca, localizado 

próximo a cidade de São Domingos/MT, no qual ela permaneceu por 
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aproximadamente 30 (trinta) anos. Que há uns 2 (dois) anos a requerente 

mudou-se para a cidade de Araputanga/MT, quando eixou de trabalhar na 

lavoura. Que todo o tempo em que a requerente residiu no sítio Roça 

Branca, trabalhou na lavoura de arroz, feijão, milho, e café, que eram 

destinados ao consumo da família e o que sobrava era vendido. Que 

durante o tempo em que conhece a requerente ela nunca teve 

empregados ou maquinários, que quem sempre ajudava era o esposo e os 

filhos. Que a requerente nunca trabalhou na cidade. Que não trabalhou em 

outro serviço que não seja a lavoura. Que a requerente somente trabalhou 

no sítio Roça Branca, que o sustento da família foi somente da lavoura, 

que atualmente a requerente sobrevive de pensão do falecido esposo.

A testemunha DELICE DE JESUS CAMILO respondeu que conhece a 

requerente há aproximadamente 30 (trinta) anos. Que quando conheceu a 

requerente ela trabalhava na lavoura no sítio Roça Branca, localizado 

próximo a cidade de Jauru/MT, no qual ela permaneceu por muitos anos. 

Que há uns 2 (dois) anos a requerente mudou-se para a cidade de 

Araputanga/MT, quando eixou de trabalhar na lavoura. Que todo o tempo 

em que a requerente residiu no sítio Roça Branca, trabalhou na lavoura de 

arroz, feijão, milho, algodão, batata, como também criava galinhas e 

porcos, que eram destinados ao consumo da família e o que sobrava era 

vendido. Que durante o tempo em que conhece a requerente ela nunca 

teve empregados ou maquinários, que quem sempre ajudava era o esposo 

e os filhos. Que a requerente nunca trabalhou na cidade. Que não 

trabalhou em outro serviço que não seja a lavoura. Que a requerente 

somente trabalhou no sítio Roça Branca, que o sustento da família foi 

somente da lavoura, que atualmente a requerente sobrevive de pensão do 

falecido esposo.

Comprovado o exercício da atividade rurícola no período correspondente à 

carência – art. 142 da Lei n. 8.213/91 –, é devido o benefício de 

aposentadoria por idade rural –, uma vez que os requisitos legais exigidos 

para a obtenção do benefício foram comprovados/demonstrados pela 

parte autora – CPC, art. 333, I/NCPC, art. 373, I –, através dos documentos 

juntados no processo e a sua complementação por prova oral produzida 

em audiência de instrução – Enunciado 149 da Súmula do STJ.

Considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador 

campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do 

lapso temporal pretendido não implica violação deste Enunciado n. 149, 

cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada 

por idônea e robusta prova testemunhal.

Nesses termos o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. 

INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. 

IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O 

PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. 

EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA 

SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de 

combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, 

adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores 

rurais boias-frias. (...) 3. Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos 

trabalhadores rurais denominados"boias-frias", sendo imprescindível a 

apresentação de início de prova material. 4. Por outro lado, considerando a 

inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o 

STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material 

somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da 

Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for 

complementada por idônea e robusta prova testemunhal. 5. No caso 

concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento 

da Súmula 149/STJ para os"boias-frias", apontou diminuta prova material e 

assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a 

recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os 

parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 

8/2008 do STJ". (STJ, REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012)

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. DEMONSTRAÇÃO DA QUALIDADE DE 

RURÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARTEIRA DE SINDICATO 

RURAL. HOMOLOGAÇÃO PELO INSS. DESNECESSIDADE. LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. A jurisprudência está consolidada no 

sentido de que, para fins de obtenção de aposentadoria por idade em 

juízo, não se mostra razoável exigir do trabalhador rural que faça prova 

material plena e cabal do exercício de sua atividade campesina, bastando, 

para tanto, que produza ao menos um início de prova material. 2. A título 

de início de prova material, a carteira de filiação a sindicato de 

trabalhadores rurais erige-se em documento hábil a sinalizar a condição 

de rurícola de seu detentor, prestando-se a prova testemunhal para 

complementar e ampliar a força probante do referido documento particular 

(Súmula 149/STJ). 3. O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei nº 

8.213/91 é meramente exemplificativo, vinculando a administração 

previdenciária, mas não a atividade jurisdicional. 4. Enquanto destinatário 

da prova, cabe ao juiz emprestar-lhe motivada e contextualizada 

valoração, como decorrência do princípio da persuasão racional (art. 131 

do CPC), devendo-se, nessa vertente, compreender a prova como sendo 

"...o instrumento processual adequado a permitir que o juiz forme 

convencimento sobre os fatos que envolvem a relação jurídica objeto da 

atuação jurisdicional" (WAMBIER, Luiz Rodrigues e TALAMINI, Eduardo. 

Curso avançado de processo civil. 13. ed. São Paulo: RT, 2013, vol. 1, p. 

497). 5. Recurso especial do camponês a que se dá parcial provimento, 

para os fins explicitados no dispositivo do acórdão”. (STJ - REsp: 1378518 

MG 2013/0110475-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de 

Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

17/03/2015)

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, 

VII, CPC. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. I - É 

cediço que, nos casos de trabalhadores rurais, este Superior Tribunal de 

Justiça tem adotado solução pro misero, de modo a se admitir, como início 

de prova material, documentos anteriores à propositura da ação originária. 

II - Seguindo essa premissa, a jurisprudência firmou posicionamento 

segundo o qual as certidões de casamento e de óbito são aceitas como 

início da prova material nas hipóteses em que a profissão do cônjuge 

estiver expressamente consignada. III- O pedido inicial instruído por início 

de prova material, corroborado, de forma clara e evidente, pelo acervo 

testemunhal, é apto a comprovar o exercício de atividade rurícola. IV- 

Ação Rescisória procedente”. (STJ - AR: 3561 PR 2006/0108153-6, 

Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S3 - 

TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

Ademais, há Enunciado n. 577 do STJ nesses termos de que “É possível 

reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo 

apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal 

colhida sob o contraditório”. - STJ. 1ª Seção. Aprovada em 22/06/2016, 

DJe 27/06/2016.

Segundo as regras processuais – CPC, art. 475 e ss./NCPC, art. 496 e ss. 

-, está sujeita ao duplo grau de jurisdição/reexame necessário, não 

produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença 

proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como a que 

julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de 

dívida ativa da Fazenda Pública (o que também é sentença contra a 

Fazenda Pública), salvo na hipótese da condenação, ou o direito 

controvertido, bem como de procedência dos embargos do devedor na 

execução de dívida ativa, ambos de valor certo não excedente a 60 

(sessenta) salários mínimos, de acordo com a normatização pretérita ou 

quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de 

valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos para a União e 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e, ainda, fundada 

em súmula de tribunal superior, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 

repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência, entendimento coincidente com 

orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente 

público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, 

de acordo com a normatização processual atual.

A regra é o cabimento do reexame obrigatório, mas ela admite exceção 

nos casos em que o valor da condenação ou direito controvertido é certo 

e não excede a 60 (sessenta) salários mínimos – atualmente 1.000 (mil) 

salários mínimos -, entendimento reiterado pela Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça quando do julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C 

do CPC) - REsp 1.101.727-PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 
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4/11/2009 - e sedimentado mediante a edição do Enunciado n. 490 da 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou 

do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 

aplica a sentenças ilíquidas”.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, "considera-se 'valor certo', 

para esse efeito, o que decorre de uma sentença líquida, tal como prevê o 

art. 459 e seu parágrafo, combinado com o art. 286 do Código de 

Processo Civil - CPC [...] os pressupostos normativos para a dispensa do 

reexame têm natureza estritamente econômica e são aferidos, não pelos 

elementos da demanda (petição inicial ou valor da causa), e sim pelos que 

decorrem da sentença que a julga" - EREsp 600596/RS, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 23/11/2009 -, não bastando mera 

previsão de que a soma das parcelas não ultrapassaria o teto fixado 

quando se tratar de sentença ilíquida, uma vez que a correção monetária, 

o montante dos juros de mora e os honorários advocatícios são elementos 

que compõem a condenação e devem ser considerados para fins de 

necessidade de reexame obrigatório.

Ausente nos autos qualquer cálculo apresentado pelas partes ou pedido 

líquido com planilha detalhada, sentença ilíquida proferida, bem como não 

caracterizada hipótese do § 3º do art. 475 do CPC/NCPC, art. 496, § 4º -, 

tem-se a ocorrência e necessidade de remessa oficial/reexame 

necessário.

Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

ELIANA PEREIRA TOLEDO, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 18/9/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.

As condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime dos recursos 

repetitivos pacificou entendimento no sentido de "os juros moratórios 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas".

Nos termos do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905), o 

acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos pacificou 

entendimento que no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, 

devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal e, no período anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, os 

juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à 

capitalização simples (art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87), conforme 

decisões do STJ no AgRg no AgRg no REsp 929.339-SP, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe 22/11/2010 e EREsp 230.222/CE, Rel. Min. 

Felix Fischer, DJ 16/10/2000.

Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.

Após o decurso do prazo recursal da parte sucumbente, com ou sem 

razões de apelação, submeto os autos ao reexame necessário e 

determino a remessa ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as cautelas de praxe e homenagens de estilo, realizando as 

anotações e baixas pertinentes.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56846 Nr: 1446-53.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Mendes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de MARIA 

JOSÉ MENDES DOS SANTOS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 4/2/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II –, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1590-56.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69393 Nr: 1551-59.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 1513-47.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Nobokite Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67588 Nr: 748-76.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Ausente a citação/intimação da parte adversa ou a apresentação de 

defesa/contestação, o que torna prescindível a sua anuência.Isso posto, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Condeno a(s) parte(s) 

autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais – NCPC, art. 90 e §§ -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional de forma resistida no caso ou a citação da parte 

adversa.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53326 Nr: 667-35.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ramos Mendonza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DETERMINO que intime a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça qual, de fato, é 

o objeto da presente ação, indicando os pedidos e a causa de pedir.

Após, INTIME o Instituto requerido, através do órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, facultado o requerimento de prova suplementar.

Transcorrido os prazos com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

para decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78729 Nr: 3306-84.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

17/10/2018, ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53326 Nr: 667-35.2013.811.0038
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ramos Mendonza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, em análise à petição inicial, verifico que toda sua 

fundamentação se refere a benefício de auxílio-doença e, inclusive, o 

pedido constante no item 4 de fl. 15 foi o julgamento procedente da lide 

para condenar o Instituto requerido ao pagamento de auxílio-doença. Da 

mesma fora, o INSS apresentou, em sua contestação, argumentos contra 

a pretensão da autora de benefício de auxílio-doença.Pode o autor até a 

citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente 

do consentimento do réu e, até o saneamento do processo, fazê-lo com o 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar – NCPC, art. 329, I e II. Após o 

saneamento do processo, ocorre a estabilização objetiva da demanda, 

sendo vendada em qualquer hipótese a alteração do pedido ou da causa 

de pedir.No presente caso, apesar de a parte autora alegar que houve 

apenas erro ao nomear a ação, pretende, na realidade, a alteração do 

pedido/causa de pedir e para isso é necessário o consentimento da parte 

ré, a despeito de já ter ocorrido a estabilização da demanda.Isso posto, 

DETERMINO que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça qual, de fato, é o objeto da 

presente ação, indicando os pedidos e a causa de pedir.Após, INTIME o 

Instituto requerido, através do órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

m a n i f e s t a ç ã o ,  f a c u l t a d o  o  r e q u e r i m e n t o  d e  p r o v a 

suplementar.Transcorrido os prazos com ou sem manifestação, volte-me 

conclusos para decidir em prosseguimento.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54922 Nr: 2312-95.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devani de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

Após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, foi nomeado o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, para realização da perícia médica, tendo 

fixado/arbitrado honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No entanto, o perito nomeado discordou do valor dos honorários periciais 

e requereu sua majoração para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Isso posto e considerando que quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça o juiz, após o 

trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que 

promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular, 

assim como que as partes serão intimadas da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o 

que o juiz arbitrará o valor - NCPC, arts. 95, §§ e 465, § 3º -, DETERMINO 

que dê vista às partes para, querendo, manifestar-se, retornando-me para 

análise e arbitramento, com a manifestação das partes ou transcorrido o 

prazo in albis.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 387-88.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do inteiro teor da r. decisão judicial datada de 

13/8/2018, ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 144-81.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Galdino Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada no dia 9/11/2018, ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 387-88.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014.

In limine, esclareço que as partes podem, de comum acordo, escolher o 

perito, indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 

471, I e II e §§, contudo nada há nos autos sobre o desejo delas se 

utilizarem da previsão legal de perícia consensual. Consequentemente, 

após pesquisar profissional na região do Estado para a realização da 

perícia médica, nomeio o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, médico 

inscrito no CRM-MT n. 1958, com endereço na rua 24 de outubro, n. 827, 

sala 8, bairro Popular, cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.045-470, tel. (65) 

2127-8022 e (65) 999721818, quem, para o desempenho de sua função, 

poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – CPC, art. 429/NCPC, 

art. 473, § 3º.

Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 421, caput/NCPC, art. 465 - o prazo 

de 30 ( t r in ta)  d ias,  contados após a  rea l ização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do laudo em 

cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput -, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 
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CPC, art. 432/NCPC, art. 476 -, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º -, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências.

Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, em conformidade com o 

disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016, e sendo 

possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante na Tabela V 

daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os honorários periciais 

em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização 

do médico perito, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local 

de sua realização, com dificuldade de encontrar médicos peritos na região 

para a realização da prova técnica necessária ao processo, questão 

peculiar, devendo ser realizado/providenciado o cadastramento/registro 

no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF).

Diante disso, DETERMINO que:

a) intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 -, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 -, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III -, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias;

b) intime as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, 

para que, caso não tenham feito, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, arguirem o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II 

e III -, dando ciência à parte adversa quando da juntada destes aos autos 

e advertindo ambas da possibilidade das partes apresentar(em), durante a 

diligência, quesitos suplementares, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 

425/NCPC, art. 469;

c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao 

perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele 

ser necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, 

caso físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual;

d) estabelecido e informado pelo perito data, hora e local para a realização 

da perícia médica, intime/cientifique as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído 

pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, art. 474 - e efetivo comparecimento daquele 

que será examinado/vistoriado/avaliado;

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intime as partes da 

ocorrência desta, através dos seus advogados constituídos, para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer – CPC, art. 433, 

parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, art. 477 

e § 1º;

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, volte-me concluso.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66548 Nr: 317-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Bueno de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auzeni Dias Freitas Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:MT/12.027, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Francisco de Souza 

- OAB:MT - 19474

 “Visto e bem examinado. Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NCPC, art. 

536 e ss. -, ajuizada por ELCIO BUENO MAGALHÃES em desfavor de 

AUZENI DIAS FREITAS MAGALHÃES,(...). Isso posto e por não subsistindo 

mais os fundamentos que subsistiam o poder familiar, uma vez que Kezia 

Freitas Magalhães atingiu a maioridade, JULGO EXTINTO(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, art. 267, 

VI/NCPC, art. 485, VI. Eventuais taxas, custas e despesas processuais 

remanescentes, serão de responsabilidade do exequente, diante do 

princípio da causalidade. Após o trânsito em julgado, arquive os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Saem os presentes intimados. 

Cumpra. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52255 Nr: 2173-80.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Cavalcante dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Carvalho Benvenute Ribeiro, 

Anderson Caetano Ribeiro, Elizangela Carvalho Benvenuti Ribeiro ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fidélis Itamar de Queirós - 

OAB:MT - 12145, Taiza Borges Bernardes - OAB:14.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 “Visto e bem examinado. Tendo em vista a ausência das partes e de seus 

advogados, apesar de devidamente intimados, DETERMINO que intimem as 

partes para manifestarem em prosseguimento. Cumpra. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 1263-14.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Goes Emerick - 

OAB:10.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27829 Nr: 1268-12.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Graça Meneghini Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a audiência de instrução realizada, ou 

se desejam nova produção de prova em audiência de instrução, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, 

porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas 

– NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66899 Nr: 457-76.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vieira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

arts. 267, VI/NCPC, arts. 354, 485, V c/c 57.Condeno a parte autora no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a manifestação 

nesse sentido tão logo falou nos autos do processo.Após o trânsito em 

julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 7214 Nr: 340-76.2002.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl, 

Márcio Maurílio Bihl, Lisemary Simioni, Paulo Roberto Bihl, Marizete 

Aparecida Strapasson Simioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

Procurador Federal do INSS - OAB:MT 6250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B/MT, 

Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222, Murillo Barros da Silva 

Freire - OAB:8942/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Lei n. 6.830/80 e NCPC – em que 

os arquivos digitalizados/virtualizados não foram anexados ao processo 

em epígrafe no sistema Apolo, ou seja, aparentemente fora realizada a 

alteração, contudo os arquivos não estão disponíveis, razão pela qual 

DETERMINO a sanatória, que seja digitalizado/virtualizado, bem como as 

partes intimadas disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss..

Após e em sendo necessário, volte-me concluso para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66898 Nr: 456-91.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Jose de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

arts. 267, VI/NCPC, arts. 354, 485, V c/c 57.Condeno a parte autora no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a manifestação 

sobre isso na primeira oportunidade em que falou nos autos.Após o 

trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do trânsito em julgado, 

arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20298 Nr: 1311-51.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalves Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Considerando a sentença proferida nos autos de embargos a execução n. 

34-19.2016.811.0038 (65871) apenso ao em epígrafe, DETERMINO que 

aguarde o trânsito em julgado, translade as cópias reprográficas das 

peças necessárias dos autos de embargos para estes autos para que 

seja procedido o necessário ao cumprimento da sentença através da 

expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor – RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos), fazendo-o através do 

sistema e-PrecWeb, e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que intime as partes do teor do ofício requisitório.

Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, o ofício requisitório de 

precatório/Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 735 de 998



Presidente do E. Tribunal Regional Federal, também através do Sistema 

e-PrecWeb, nos termos da Portaria – PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 

2012 do TRF1.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 2449-14.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Santos da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar se tem interesse em renunciar ao 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que o valor 

atualizado da requisição ultrapassa o valor supracitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52467 Nr: 2398-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Batista Modesto Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado. Diante da petição apresentada pela procuradoria 

do Município, o magistrado subscrevente já havia redesignado o ato. 

Ocorre que a advogada da parte requerente pugnou pela realização da 

audiência porque não estaria justificada a ausência dos procuradores, 

que deveriam adequar a agenda com a audiência de instrução. Em que 

pese a manifestação da advogada da parte requerente verifico que a 

comprovação do impedimento se deu até a abertura da audiência, pois 

realizada em 12 de novembro de 2018, bem como, justificada a 

impossibilidade de comparecimento em decorrência de curso de 

capacitação na Capital do Estado, fato que em oportunidades outras foi 

considerado pelo magistrado em pedidos da Defensoria Pública e do 

Ministério Público para o adiamento de audiências e, portanto, seria 

incoerente dar tratamento diverso a Procuradoria do Município, cujos 

cursos de capacitação em sua maioria das vezes não são de controle do 

participante quanto a data de realização ou repetição em momento futuro. 

Em que pese a redesignação para 5 de fevereiro de 2019, porque trato de 

processo da meta 2 do CNJ, assim como ter razão a advogada presente 

quanto ao excessivo tempo de tramitação do processo, REDESIGNO a 

data da audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de dezembro 

de2018, às 16h (segunda-feira). Saem intimados – CPC, art. 242, § 

1º/NCPC, art. 1.003, §1º. Cumpra. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24037 Nr: 72-41.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24761 Nr: 796-45.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Bezerra da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a audiência de instrução realizada, ou 

se desejam nova produção de prova em audiência de instrução, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput –, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único –, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, 

porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas 

– NCPC, art. 355, I –, hipótese está em que o processo deverá retornar 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100789 Nr: 1799-54.2018.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:MT/ 10041

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO CAUTELAR – INCIDENTE -, em que a ofendida/vítima 

MARIA APARECIDA BANDEIRA requereu a aplicação de MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Lei n. 11.340/2006, art. 18 e ss. -, por meio 

de expediente encaminhado/remetido através da autoridade policial - Lei n. 

11.340/2006, art. 12, III -, tendo como suposto ofensor/autor do fato 

MILTON MODESTO, e, diante das peculiaridades do caso e necessidade 

de esclarecimentos outros, DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 15h45min, a ser conduzida pelo magistrado e para 

a produção da prova oral.

Isso posto, DETERMINO que intime as partes – ofendida/vítima e 

ofensor/autor do fato -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público e, 

igualmente, comunique o(a) representante do Ministério Público.

Sem prejuízo disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 1689-26.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ruth Pimenta Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claison Pimenta Ribeiro Motta 

- OAB:MT 11.748, Eduardo Gomes Silva Filho - OAB:12036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 14 de março de 2019, às 14h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68691 Nr: 1250-15.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 14 de março de 2019, às 13h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26846 Nr: 297-27.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Pivetta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, apresentada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, e que deve ser 

apresentada nos próprios autos - NCPC, art. 535.

Isso posto, DETERMINO que:

a) CERTIFIQUE a tempestividade e, se regularmente no prazo de 30 (trinta) 

dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – B, da Lei n. 

9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, art. 535 -, 

recebo-a em seus regulares efeitos – suspendendo/obstando a expedição 

de precatório ou requisição de pequeno valor na ação de execução;

b) atendido o item anterior de tempestividade, INTIME o credor/impugnado, 

na pessoa de seu advogado, para, querendo, e no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar, a teor do que dispõe o art. 740 do CPC/NCPC, art. 920, I -, 

a despeito da ausência de previsão legal acerca da necessidade de se 

oportunizar ao exequente manifestar-se sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, a falta de intimação do credor viola os 

princípios do contraditório e da ampla defesa e haja vista o direito 

fundamental à paridade de armas no processo civil – CRFB/88, art. 5º, I e 

LV.

Após, transcorrido o prazo do item “b” in albis ou não, assim como na 

eventual hipótese de ser intempestiva a impugnação apresentada pelo 

Instituto, volte-me concluso para julgamento imediato ou designação de 

audiência.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 2229-16.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMF, Adnaldo Ferreira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS – em que foi proferido despacho ainda pendente de 

integral cumprimento.

Isso posto e diante do decurso dos prazos das partes para manifestarem 

sobre a necessidade de provas outras, silêncio que interpreto como 

negativa, DETERMINO que a Secretaria/Vara remeta os autos ao (à) 

representante do Ministério Público para manifestação, uma vez que 

verifico hipótese do art. 82 e ss. do CPC/NCPC art. 178 e ss., assim como 

porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

intervenha como fiscal da ordem jurídica e, findo o prazo sem o 

oferecimento de parecer, requisite os autos e me retorne concluso para 

sentença – código 36.

 Cumpra.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25423 Nr: 1464-16.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alcantara de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 
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794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Sem prejuízo disso, 

DETERMINO a intimação do(a) advogado(a) da parte autora/de cujus, via 

DJe, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre a informação 

do falecimento da parte, trazida pelo OJA, e resultado dado à quantia 

levantada em sua conta bancária e favor do beneficiário. Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51017 Nr: 871-16.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13490 Nr: 1365-22.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Com relação aos 

emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010204-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO ALVES DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010204-45.2015.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO BATISTA REZENDE 

REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOAO BATISTA REZENDE em face de ITAMAR FERNANDES 

DA SILVA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. No sistema dos 

Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do réu à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ DECRETADA. NÃO 

COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO 

RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA ?

AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 

, resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. 

(TJ-PR - RI: 002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 

(Acórdão), Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

07/01/2016) Verifica-se que a parte reclamada mesmo intimada, não 

compareceu à audiência de instrução, tampouco justificou sua ausência. 

Portanto decreto à REVELIA DO REQUERIDO, nos termos do artigo art. 20, 
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da Lei n.º 9.099/95. Por estar revel houve a preclusão da matéria de 

defesa, não restando comprovada suas alegações encartadas na peça 

de contestação. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Afirma o autor que, vende 

pamonhas na feira local, tendo o requerido adquirido seu produto. 

Contudo, na data de 21/07/15, por volta das 09:00 horas, estava na 

mecânica planalto, nesta urbe, ocasião que chegou o requerido e, diante 

de diversas pessoas, se dirigiu ao autor em tom de deboche dizendo que 

o autor “havia vendido pamonha azeda e crua, feita de fubá de não de 

milho, produto esse que só quem como é cachorro”. Insistindo nas 

agressões verbais, na frente das demais pessoas, lhe causando com isso 

prejuízos de ordem moral. Anexa declaração de testemunhas e Boletim de 

Ocorrência. O requerido, em defesa, alega que “ao encontrar o requerente 

o requerido reclamou da qualidade do produto que lhe fora vendido, mas 

em nenhum momento teve a intenção de constranger ou humilhar o 

requerente”, não havendo danos a serem indenizados. Por fim requer a 

improcedência da presente ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Alega o autor ter sofrido danos de ordem moral, em razão da 

conduta do requerido que. diante de outras pessoas, lhe dirigiu palavras 

ofensivas em relação ao produto por este comercializado, sendo o ganha 

pão de sua família. Fora designada audiência de instrução, não tendo o 

requerido comparecido, na qual foi realizada a oitiva da testemunha 

Reinaldo, que informou ter presenciado a “discussão” entre as partes, que 

possuíam mais pessoas no local, sendo os funcionários, bem como que o 

requerido se dirigiu ao autor de forma agressiva, alterado, falando que o 

produto “era uma merda”, várias vezes, e “que vende coisa que não 

presta”, acreditando que tal situação o prejudicou. A testemunha ainda 

informa que o autor tentou resolver junto ao requerido, sugerindo a 

devolução dos valores ou a escolha de novo produto (pamonha), contudo 

este não aceitou. Por fim, aduz que consumia os produtos do autor, tendo 

somente deixado de comprar porque o autor parou de vender e que nunca 

teve problemas com o produto. No campo constitucional, constituem 

direitos fundamentais o direito à indenização por dano material e o direito à 

indenização por dano moral (art. 5o., inciso V CF). No caso em tela, restou 

provada a importunação ofensiva gerada pelo reclamado. O autor foi 

exposto a situação ofensiva e humilhante perante terceiros, tendo o 

reclamado agido com agressividade e alterado, conforme confirmado por 

testemunhas, ofendendo a intimidade e abalando a dignidade do autor, de 

modo que o requerido é civilmente e responsável pelo evento lesivo. 

Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in “Da 

Responsabilidade Civil”, Forense, Tomo II, 4a. ed., 1960, pág. 775): "Ora, o 

dano moral é o efeito não patrimonial da lesão do direito e não a própria 

lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injúria podem ser 

patrimoniais ou não, e acarretam, assim, a divisão dos danos em 

patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injúria 

constituem os danos não materiais." Concluindo, a finalidade principal da 

reparação centra-se na compensação destinada à vítima, como forma de 

aliviar (se não for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em 

determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada à 

da sanção civil), assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja 

punido de tal forma a não praticar atos similares. Nas ofensas cometidas 

contra o reclamante, a função inibitória assume destacada importância, 

sendo imprescindível que a indenização possa persuadir - desestimular - o 

ofensor. O reclamado ao adquirir o produto do autor, possui direito a 

reclamar deste, contudo, deve respeitar a honra e imagem do mesmo, não 

possuindo permissão para humilhação, tratamento agressivo ou alterado, 

desrespeitando inclusive as regras de boa convivência. Na hipótese sob 

exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e 

inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixado no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Anoto que o valor foi 

estipulado, considerando as peculiaridades do caso. A repercussão do 

dano também foi levada em conta, na medida em que se situou em padrões 

excepcionais, atingindo a honra e a autoestima do autor de modo 

especialmente vexatório, e ainda a condição financeira das partes, não 

causando enriquecimento tampouco empobrecimento. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - REVELIA DO REQUERIDO, nos 

termos do artigo art. 20, da Lei n.º 9.099/95. - CONDENAR o requerido a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010204-45.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO ALVES DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010204-45.2015.8.11.0038 REQUERENTE: JOAO BATISTA REZENDE 

REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOAO BATISTA REZENDE em face de ITAMAR FERNANDES 

DA SILVA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. No sistema dos 

Juizados Especiais o efeito principal da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor – decorre da ausência do réu à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 
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CORRETAMENTE AFASTADA. REVELIA DA PARTE RÉ DECRETADA. NÃO 

COMPARECIMENTO DOS RECLAMADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO 

RECURSAL DA REQUERIDA ? REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA ?

AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A DESCONSTITUIR DIREITO DO AUTOR. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. 

, resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do 

recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto. 

(TJ-PR - RI: 002602910201281600140 PR 0026029-10.2012.8.16.0014/0 

(Acórdão), Relator: Mariana Pereira Alcantara dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/12/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

07/01/2016) Verifica-se que a parte reclamada mesmo intimada, não 

compareceu à audiência de instrução, tampouco justificou sua ausência. 

Portanto decreto à REVELIA DO REQUERIDO, nos termos do artigo art. 20, 

da Lei n.º 9.099/95. Por estar revel houve a preclusão da matéria de 

defesa, não restando comprovada suas alegações encartadas na peça 

de contestação. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Afirma o autor que, vende 

pamonhas na feira local, tendo o requerido adquirido seu produto. 

Contudo, na data de 21/07/15, por volta das 09:00 horas, estava na 

mecânica planalto, nesta urbe, ocasião que chegou o requerido e, diante 

de diversas pessoas, se dirigiu ao autor em tom de deboche dizendo que 

o autor “havia vendido pamonha azeda e crua, feita de fubá de não de 

milho, produto esse que só quem como é cachorro”. Insistindo nas 

agressões verbais, na frente das demais pessoas, lhe causando com isso 

prejuízos de ordem moral. Anexa declaração de testemunhas e Boletim de 

Ocorrência. O requerido, em defesa, alega que “ao encontrar o requerente 

o requerido reclamou da qualidade do produto que lhe fora vendido, mas 

em nenhum momento teve a intenção de constranger ou humilhar o 

requerente”, não havendo danos a serem indenizados. Por fim requer a 

improcedência da presente ação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Alega o autor ter sofrido danos de ordem moral, em razão da 

conduta do requerido que. diante de outras pessoas, lhe dirigiu palavras 

ofensivas em relação ao produto por este comercializado, sendo o ganha 

pão de sua família. Fora designada audiência de instrução, não tendo o 

requerido comparecido, na qual foi realizada a oitiva da testemunha 

Reinaldo, que informou ter presenciado a “discussão” entre as partes, que 

possuíam mais pessoas no local, sendo os funcionários, bem como que o 

requerido se dirigiu ao autor de forma agressiva, alterado, falando que o 

produto “era uma merda”, várias vezes, e “que vende coisa que não 

presta”, acreditando que tal situação o prejudicou. A testemunha ainda 

informa que o autor tentou resolver junto ao requerido, sugerindo a 

devolução dos valores ou a escolha de novo produto (pamonha), contudo 

este não aceitou. Por fim, aduz que consumia os produtos do autor, tendo 

somente deixado de comprar porque o autor parou de vender e que nunca 

teve problemas com o produto. No campo constitucional, constituem 

direitos fundamentais o direito à indenização por dano material e o direito à 

indenização por dano moral (art. 5o., inciso V CF). No caso em tela, restou 

provada a importunação ofensiva gerada pelo reclamado. O autor foi 

exposto a situação ofensiva e humilhante perante terceiros, tendo o 

reclamado agido com agressividade e alterado, conforme confirmado por 

testemunhas, ofendendo a intimidade e abalando a dignidade do autor, de 

modo que o requerido é civilmente e responsável pelo evento lesivo. 

Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in “Da 

Responsabilidade Civil”, Forense, Tomo II, 4a. ed., 1960, pág. 775): "Ora, o 

dano moral é o efeito não patrimonial da lesão do direito e não a própria 

lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injúria podem ser 

patrimoniais ou não, e acarretam, assim, a divisão dos danos em 

patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injúria 

constituem os danos não materiais." Concluindo, a finalidade principal da 

reparação centra-se na compensação destinada à vítima, como forma de 

aliviar (se não for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em 

determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada à 

da sanção civil), assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja 

punido de tal forma a não praticar atos similares. Nas ofensas cometidas 

contra o reclamante, a função inibitória assume destacada importância, 

sendo imprescindível que a indenização possa persuadir - desestimular - o 

ofensor. O reclamado ao adquirir o produto do autor, possui direito a 

reclamar deste, contudo, deve respeitar a honra e imagem do mesmo, não 

possuindo permissão para humilhação, tratamento agressivo ou alterado, 

desrespeitando inclusive as regras de boa convivência. Na hipótese sob 

exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e 

inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixado no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Anoto que o valor foi 

estipulado, considerando as peculiaridades do caso. A repercussão do 

dano também foi levada em conta, na medida em que se situou em padrões 

excepcionais, atingindo a honra e a autoestima do autor de modo 

especialmente vexatório, e ainda a condição financeira das partes, não 

causando enriquecimento tampouco empobrecimento. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - REVELIA DO REQUERIDO, nos 

termos do artigo art. 20, da Lei n.º 9.099/95. - CONDENAR o requerido a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010073-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IRANI FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRANI 
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FERNANDES DA SILVA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Afirma a autora que 

contratou o serviço de telefonia móvel da reclamada em 17/6/2015, 

pugnou pelo cancelamento desse em 25/7/2016, contudo recebeu fatura 

outra de competência 8/2016 e valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), a qual considera indevida, mas a adimpliu em 

10/8/2016. Ademais, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de 

crédito por fatura outra com débito de R$ 75,69 (setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), com a qual não concorda. Aduz que as 

tentativas de resolver administrativamente restarem infrutíferas. Em sede 

de contestação, a requerida alega cobrança devida e inexistência de dano 

moral. Por fim, requer a improcedência da ação. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Inicialmente constato que a autora afirma ter 

solicitado o cancelamento do plano na data de 25/7/2016, anexando 

protocolos, contudo recebeu fatura outra de competência 7/2016 e valor 

de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a qual 

considera indevida, mas a adimpliu em 10/8/2016 (id. 5370858). A referida 

fatura, anexada no id. 5370858, se refere ao período de 18/06/2016 a 

15/07/2016, portanto período anterior a solicitação de cancelamento, desta 

feita devida, não procedendo o pedido de restituição. Assim indefiro o 

pedido de dano material. No que se refere a fatura objeto da negativação, 

mês de referência 08/2016, verifica-se que a mesma possui como período 

16/07/2016 a 15/08/2016. Contudo, a autora solicitou o cancelamento na 

data de 25/07/2016, não tendo a requerida feito prova em contrário, 

portanto, em tese a autora somente utilizou 09 dias do plano, assim, a 

cobrança deveria ser proporcional e não integral conforme realizado pela 

requerida (id. 6724953). Desta feita, não tendo a requerida comprovado 

consumo integral, anexando apenas telas ilegíveis, deve a requerida 

cancelar a fatura integral no valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), devendo gerar fatura proporcional há 09 dias 

de utilização do plano. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança 

no valor estipulado pela requerida, a declaração da inexistência do débito 

oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é 

medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); Restou comprovado em audiência de 

instrução, a dificuldade enfrentada pela autora mensalmente, posto que, 

não recebia as faturas em sua residência, necessitando se dirigir a 

correspondente local, pagando ainda R$ 1,50 para emissão da fatura. 

Ademais, a testemunha informar que acompanhou as tentativas de 

adimplemento da autora, bem como os pedidos de cancelamento do plano 

sem êxito, não tendo a requerida respeitado o desejo do consumidor. De 

tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, 

a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que 

a autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, 

conforme se verifica pelos inúmeros protocolos anexados a inicial, 

comprovando que a requerida se negava a atender as solicitações da 

consumidora, sem justificativa plausível. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se 

mostrando razoável e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - DETERMINAR o cancelamento da fatura integral no 

valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

referência 08/2016, devendo gerar fatura proporcional aos 09 dias de 

utilização do plano. Sendo que somente após o vencimento desta, sem 

pagamento, será devida a negativação. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de dano material; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 
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ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010073-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IRANI FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRANI 

FERNANDES DA SILVA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Afirma a autora que 

contratou o serviço de telefonia móvel da reclamada em 17/6/2015, 

pugnou pelo cancelamento desse em 25/7/2016, contudo recebeu fatura 

outra de competência 8/2016 e valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), a qual considera indevida, mas a adimpliu em 

10/8/2016. Ademais, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de 

crédito por fatura outra com débito de R$ 75,69 (setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), com a qual não concorda. Aduz que as 

tentativas de resolver administrativamente restarem infrutíferas. Em sede 

de contestação, a requerida alega cobrança devida e inexistência de dano 

moral. Por fim, requer a improcedência da ação. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Inicialmente constato que a autora afirma ter 

solicitado o cancelamento do plano na data de 25/7/2016, anexando 

protocolos, contudo recebeu fatura outra de competência 7/2016 e valor 

de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a qual 

considera indevida, mas a adimpliu em 10/8/2016 (id. 5370858). A referida 

fatura, anexada no id. 5370858, se refere ao período de 18/06/2016 a 

15/07/2016, portanto período anterior a solicitação de cancelamento, desta 

feita devida, não procedendo o pedido de restituição. Assim indefiro o 

pedido de dano material. No que se refere a fatura objeto da negativação, 

mês de referência 08/2016, verifica-se que a mesma possui como período 

16/07/2016 a 15/08/2016. Contudo, a autora solicitou o cancelamento na 

data de 25/07/2016, não tendo a requerida feito prova em contrário, 

portanto, em tese a autora somente utilizou 09 dias do plano, assim, a 

cobrança deveria ser proporcional e não integral conforme realizado pela 

requerida (id. 6724953). Desta feita, não tendo a requerida comprovado 

consumo integral, anexando apenas telas ilegíveis, deve a requerida 

cancelar a fatura integral no valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), devendo gerar fatura proporcional há 09 dias 

de utilização do plano. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança 

no valor estipulado pela requerida, a declaração da inexistência do débito 

oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é 

medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); Restou comprovado em audiência de 

instrução, a dificuldade enfrentada pela autora mensalmente, posto que, 

não recebia as faturas em sua residência, necessitando se dirigir a 

correspondente local, pagando ainda R$ 1,50 para emissão da fatura. 

Ademais, a testemunha informar que acompanhou as tentativas de 

adimplemento da autora, bem como os pedidos de cancelamento do plano 

sem êxito, não tendo a requerida respeitado o desejo do consumidor. De 

tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, 

a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que 
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a autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, 

conforme se verifica pelos inúmeros protocolos anexados a inicial, 

comprovando que a requerida se negava a atender as solicitações da 

consumidora, sem justificativa plausível. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se 

mostrando razoável e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - DETERMINAR o cancelamento da fatura integral no 

valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

referência 08/2016, devendo gerar fatura proporcional aos 09 dias de 

utilização do plano. Sendo que somente após o vencimento desta, sem 

pagamento, será devida a negativação. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de dano material; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010073-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: IRANI FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por IRANI 

FERNANDES DA SILVA em face de VIVO S.A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Afirma a autora que 

contratou o serviço de telefonia móvel da reclamada em 17/6/2015, 

pugnou pelo cancelamento desse em 25/7/2016, contudo recebeu fatura 

outra de competência 8/2016 e valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), a qual considera indevida, mas a adimpliu em 

10/8/2016. Ademais, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de 

crédito por fatura outra com débito de R$ 75,69 (setenta e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), com a qual não concorda. Aduz que as 

tentativas de resolver administrativamente restarem infrutíferas. Em sede 

de contestação, a requerida alega cobrança devida e inexistência de dano 

moral. Por fim, requer a improcedência da ação. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. Inicialmente constato que a autora afirma ter 

solicitado o cancelamento do plano na data de 25/7/2016, anexando 

protocolos, contudo recebeu fatura outra de competência 7/2016 e valor 

de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a qual 

considera indevida, mas a adimpliu em 10/8/2016 (id. 5370858). A referida 

fatura, anexada no id. 5370858, se refere ao período de 18/06/2016 a 

15/07/2016, portanto período anterior a solicitação de cancelamento, desta 

feita devida, não procedendo o pedido de restituição. Assim indefiro o 

pedido de dano material. No que se refere a fatura objeto da negativação, 

mês de referência 08/2016, verifica-se que a mesma possui como período 

16/07/2016 a 15/08/2016. Contudo, a autora solicitou o cancelamento na 

data de 25/07/2016, não tendo a requerida feito prova em contrário, 

portanto, em tese a autora somente utilizou 09 dias do plano, assim, a 

cobrança deveria ser proporcional e não integral conforme realizado pela 

requerida (id. 6724953). Desta feita, não tendo a requerida comprovado 

consumo integral, anexando apenas telas ilegíveis, deve a requerida 

cancelar a fatura integral no valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), devendo gerar fatura proporcional há 09 dias 

de utilização do plano. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança 

no valor estipulado pela requerida, a declaração da inexistência do débito 

oriundo da negativação indevida, e a reparação pelos danos suportados é 

medida que se impõe. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 
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apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); Restou comprovado em audiência de 

instrução, a dificuldade enfrentada pela autora mensalmente, posto que, 

não recebia as faturas em sua residência, necessitando se dirigir a 

correspondente local, pagando ainda R$ 1,50 para emissão da fatura. 

Ademais, a testemunha informar que acompanhou as tentativas de 

adimplemento da autora, bem como os pedidos de cancelamento do plano 

sem êxito, não tendo a requerida respeitado o desejo do consumidor. De 

tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, 

a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano 

moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Evidente, portanto, que 

a autora gastou muito tempo na tentativa de solucionar o problema, 

conforme se verifica pelos inúmeros protocolos anexados a inicial, 

comprovando que a requerida se negava a atender as solicitações da 

consumidora, sem justificativa plausível. Desta feita, considerando as 

situações acima mencionada, entendo que o valor a título de danos morais 

deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se 

mostrando razoável e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - DETERMINAR o cancelamento da fatura integral no 

valor de R$ 75,59 (setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

referência 08/2016, devendo gerar fatura proporcional aos 09 dias de 

utilização do plano. Sendo que somente após o vencimento desta, sem 

pagamento, será devida a negativação. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de dano material; Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BERNADETE CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON HALENCAR BUENO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000027-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LAURA BERNADETE 

CASTRILLON GARCIA REQUERIDO: GILSON HALENCAR BUENO ALVES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LAURA BERNADETE 

CASTRILLON GARCIA em desfavor de GILSON HALENCAR BUENO 

ALVES. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Em síntese alega a 

autora que é professora no município de Indiavaí-MT, representando a 

classe local junto ao SINTEP, e que no mês de outubro de 2015, a classe 

de professores do Estado se organizava para realizar “protestos” em 

busca de melhores condições salariais, tendo protocolizado ofício 

informando manifestação para a data de 22 de outubro de 2015. Contudo, 

afirma que na referida data o requerido se dirigiu a escola onde leciona a 

autora, lhe proferindo palavras ofensivas, com agressividade, lhe 

causando danos de ordem moral perante seus colegas de trabalho e 

demais vereadores. Alega que realizou a confecção de Boletim de 

Ocorrência, contudo o Termo Circunstanciado por difamação e ameaça foi 

arquivado. Por fim, afirma que o requerido continuou a denegrir sua 

imagem, requerendo indenização por danos morais. O requerido 

apresentou contestação, alegando ausência de ilícito e dano moral, 

apresentando ainda pedido contraposto. Aduz que sendo Vereador, 

possui como função, em reunião com outros colegas, ir até a Escola para 

junto com a Direção, conversar com Professor visando obter o melhor 

para os alunos. Além disso afirma que, não houve grosseria de sua parte, 

mas apenas e tão somente uma suposta discussão mais acalorada e que 

se deu de forma recíproca entre a Autora e o Requerido, o que não enseja 

dano moral, pois se assim o fosse também teria a Autora que arcar com 
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indenização. Fora designada audiência de instrução e julgamento para 

oitiva das partes e testemunhas, áudios anexados ao processo. 

Fundamento e decido. Sem preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, passa-se à análise do mérito. Após análise dos autos, em que 

pese toda a situação alegada pela parte autora, entendo que é caso de 

improcedência do pedido inicial, assim como do pedido contraposto. No 

caso em apreço, a exordial está fundamentada nos supostos danos 

morais sofridos pela autora, em razão de discussão entre as partes na 

escola onde a autora leciona. A reclamante alega, em linhas gerais, que o 

requerido lhe proferiu palavras ofensivas injustamente junto a seus 

colegas de trabalho e perante outros vereadores. Acerca do fato, cabe 

ser ressaltado, por oportuno, que a foi realizado Boletim de Ocorrência, 

gerando Termo Circunstanciado, por difamação e ameaça, o qual foi 

arquivado. Em audiência de instrução a autora afirma que, na data dos 

fatos o requerido chegou de forma exaltada, com arrogância, na escola 

onde leciona, aclamando “que se fizessem manifestação todos os 

professores seriam exonerados” e ainda afirmou “eu tenho a sua ficha, 

sei de toda sua ficha em Cáceres, sei de tudo que fez lá, tenho tudo na 

palma da minha mão”, o que afirma ter lhe causado situação vexatória 

perante as pessoas que ali se encontravam. A autora ainda afirmou que 

após as palavras proferidas pelo requerido, acima descritas, está falou 

sobre sua opção sexual, remetendo a suposta “ficha”. Contudo, ao ser 

questionada afirma que o reclamado não mencionou nada sobre sua 

opção sexual, ou o que seria a tal “ficha”, portanto, verificou-se que a 

própria autora foi quem trouxe o referido assunto na discussão, na data 

dos fatos. Considerando detidamente a prova dos autos, bem como oitiva 

das testemunhas presenciais, ouvidas em juízo, não resta demonstrado 

dano a ser indenizado em razão da “discussão” ocorrida entre as partes 

na escola. Depreende-se, pois, que a autora deveria fazer prova de fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do Código de Processo Civil. Sábia 

é a lição de Humberto Theodoro Júnior que, pontifica: "às partes não basta 

simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto 

é, para que a relação de direito litigioso fique definitivamente garantida pela 

regra de direito correspondentes, preciso é, antes de tudo, que o juiz se 

certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das 

provas."(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Forense, p. 411) Em 

Juízo, a alegação feita pela parte autora deverá ser provada, e somente 

após ser reconhecida e aceita judicialmente poderá ser considerada como 

fato constitutivo de seu direito. Vale ressaltar que, no caso concreto, não 

há elementos a indicar que a conversa acalorada entre as partes tenha 

gerado danos a estes. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DISCUSSÃO E AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS - 

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Extrai-se das provas trazidas aos 

autos que entre as partes houve não mais que meros aborrecimentos 

cotidianos originários de agressões verbais recíprocas, não capazes de 

atingir a honra, a reputação e a moral de nenhuma das envolvidas. Desta 

feita, não há que se falar em reparação por danos morais, pois a despeito 

do desgaste emocional e do dissabor experimentados, os eventos se 

deram em reciprocidade e não foram capazes, por si só, de dar ensejo à 

configuração de um verdadeiro abalo na esfera extra-patrimonial. (TJ-MG - 

AC: 10024112972328002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/09/2013) Constata-se que ambas as partes se 

encontravam com animus alterados, em discussão recíproca, confirmado 

pelas testemunhas, tendo a própria autora informado em sua oitiva que 

também respondeu ao requerido. Parece-nos claro que a referida 

desarmonia entre as partes se deu em razão de divergências políticas, 

levando a discussão acalorada entre as partes. Ademais no que se refere 

a legalidade da manifestação da classe de professores e da conduta da 

autora com os alunos, estes não são questões em análise no presente 

processo, não devendo ser avaliado. O requerido afirma ainda, que 

exercia a função de vereador a época dos fatos e portanto, apenas 

estava exercendo sua função, quando se dirigiu a escola juntamente com 

outros vereadores locais, a fim de constatar o motivo da manifestação e a 

situação da referida escola. No que se refere a imunidade do cargo de 

vereado o Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Nos limites da 

circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do 

mandato, garante-se a imunidade do vereador”. STF. Plenário. RE 600063, 

Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/02/2015. Durante 

os debates, o Min. Celso de Mello afirmou que eventual abuso deve ser 

coibido dentro da própria Casa Legislativa, pelos seus pares, que poderão 

até mesmo cassá-lo por quebra de decoro. O que não se pode é 

processar civil ou criminalmente o Vereador por suas opiniões, palavras e 

votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. Portanto, 

para que haja a imunidade material dos Vereadores, são necessários dois 

requisitos: 1) que as opiniões, palavras e votos tenham relação como o 

exercício do mandato; e 2) que tenham sido proferidas na circunscrição 

(dentro dos limites territoriais) do Município. Contudo, a referida imunidade 

não garante ao parlamentar direito a ofender terceiros, vejamos: O STF 

entendeu que as supostas ofensas foram proferidas em contexto que não 

guardava nenhuma relação com o mandato parlamentar, durante 

discussão entre duas pessoas que se encontravam em local totalmente 

alheio à vereança. Logo, não se aplica a imunidade material (STF. Plenário. 

Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/04/2013). Conforme o 

verificado acima, a conduta de se dirigir até a escola a fim de verificar e 

representar os anseios da população, se enquadra no exercício das 

funções que é assegurado ao cargo de vereador, não podendo, contudo, 

usar tal exercício para ofender terceiros. Contudo, apesar das afirmações 

feitas pela autora de que teve sua honra atingida na discussão com o 

requerido ante suas palavras ofensivas e agressivas, não restou 

comprovado nos autos situação humilhante ou capaz de gerar dano moral. 

Não há, portanto, como obrigar o requerido a reparar danos morais. No 

que se refere ao pedido contraposto, também deve ser julgado 

improcedente. Conforme, demostrado nos autos, ocorreu uma discussão 

entre as partes, os quais de forma recíproca proferiram palavras 

acaloradas, porém não restou demonstrado os supostos danos causados 

à sua honra e imagem. É o entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISCUSSÃO E AGRESSÕES 

VERBAIS MÚTUAS - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - 

PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENE - SENTENÇA CONFIRMADA. A 

indenização por danos morais exige a presença de três requisitos: ato 

ilícito, dano moral e nexo causal entre ambos. Ausentes tais requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

Se os autos estão a demonstrar que, na verdade, ocorreu discussão e 

agressões verbais e vias de fato mútuas, não faz jus a autora à 

indenização por danos morais. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0243.06.002028-2/001 - COMARCA DE ESPINOSA - APELANTE (S): 

RANAÍDE JORDANE FIEL DOS SANTOS - APELADO (A)(S): JUCÉLIA 

SILVA BONFIM E OUTRO (A)(S) - RELATOR:EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE 

PÁDUA) Em que pese às razões apresentadas, não vislumbro em 

momento algum ter havido violação aos direitos da personalidade do 

requerido através de condutas atribuídas à reclamante. De seu turno, o 

pedido contraposto também improcede, pois, o requerido não comprovou 

os danos que alegou ter sofrido. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para: - JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora; -JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BERNADETE CASTRILLON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GILSON HALENCAR BUENO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000027-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LAURA BERNADETE 

CASTRILLON GARCIA REQUERIDO: GILSON HALENCAR BUENO ALVES 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LAURA BERNADETE 

CASTRILLON GARCIA em desfavor de GILSON HALENCAR BUENO 

ALVES. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Em síntese alega a 

autora que é professora no município de Indiavaí-MT, representando a 

classe local junto ao SINTEP, e que no mês de outubro de 2015, a classe 

de professores do Estado se organizava para realizar “protestos” em 

busca de melhores condições salariais, tendo protocolizado ofício 

informando manifestação para a data de 22 de outubro de 2015. Contudo, 

afirma que na referida data o requerido se dirigiu a escola onde leciona a 

autora, lhe proferindo palavras ofensivas, com agressividade, lhe 

causando danos de ordem moral perante seus colegas de trabalho e 

demais vereadores. Alega que realizou a confecção de Boletim de 

Ocorrência, contudo o Termo Circunstanciado por difamação e ameaça foi 

arquivado. Por fim, afirma que o requerido continuou a denegrir sua 

imagem, requerendo indenização por danos morais. O requerido 

apresentou contestação, alegando ausência de ilícito e dano moral, 

apresentando ainda pedido contraposto. Aduz que sendo Vereador, 

possui como função, em reunião com outros colegas, ir até a Escola para 

junto com a Direção, conversar com Professor visando obter o melhor 

para os alunos. Além disso afirma que, não houve grosseria de sua parte, 

mas apenas e tão somente uma suposta discussão mais acalorada e que 

se deu de forma recíproca entre a Autora e o Requerido, o que não enseja 

dano moral, pois se assim o fosse também teria a Autora que arcar com 

indenização. Fora designada audiência de instrução e julgamento para 

oitiva das partes e testemunhas, áudios anexados ao processo. 

Fundamento e decido. Sem preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, passa-se à análise do mérito. Após análise dos autos, em que 

pese toda a situação alegada pela parte autora, entendo que é caso de 

improcedência do pedido inicial, assim como do pedido contraposto. No 

caso em apreço, a exordial está fundamentada nos supostos danos 

morais sofridos pela autora, em razão de discussão entre as partes na 

escola onde a autora leciona. A reclamante alega, em linhas gerais, que o 

requerido lhe proferiu palavras ofensivas injustamente junto a seus 

colegas de trabalho e perante outros vereadores. Acerca do fato, cabe 

ser ressaltado, por oportuno, que a foi realizado Boletim de Ocorrência, 

gerando Termo Circunstanciado, por difamação e ameaça, o qual foi 

arquivado. Em audiência de instrução a autora afirma que, na data dos 

fatos o requerido chegou de forma exaltada, com arrogância, na escola 

onde leciona, aclamando “que se fizessem manifestação todos os 

professores seriam exonerados” e ainda afirmou “eu tenho a sua ficha, 

sei de toda sua ficha em Cáceres, sei de tudo que fez lá, tenho tudo na 

palma da minha mão”, o que afirma ter lhe causado situação vexatória 

perante as pessoas que ali se encontravam. A autora ainda afirmou que 

após as palavras proferidas pelo requerido, acima descritas, está falou 

sobre sua opção sexual, remetendo a suposta “ficha”. Contudo, ao ser 

questionada afirma que o reclamado não mencionou nada sobre sua 

opção sexual, ou o que seria a tal “ficha”, portanto, verificou-se que a 

própria autora foi quem trouxe o referido assunto na discussão, na data 

dos fatos. Considerando detidamente a prova dos autos, bem como oitiva 

das testemunhas presenciais, ouvidas em juízo, não resta demonstrado 

dano a ser indenizado em razão da “discussão” ocorrida entre as partes 

na escola. Depreende-se, pois, que a autora deveria fazer prova de fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do Código de Processo Civil. Sábia 

é a lição de Humberto Theodoro Júnior que, pontifica: "às partes não basta 

simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto 

é, para que a relação de direito litigioso fique definitivamente garantida pela 

regra de direito correspondentes, preciso é, antes de tudo, que o juiz se 

certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através das 

provas."(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Forense, p. 411) Em 

Juízo, a alegação feita pela parte autora deverá ser provada, e somente 

após ser reconhecida e aceita judicialmente poderá ser considerada como 

fato constitutivo de seu direito. Vale ressaltar que, no caso concreto, não 

há elementos a indicar que a conversa acalorada entre as partes tenha 

gerado danos a estes. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DISCUSSÃO E AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS - 

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Extrai-se das provas trazidas aos 

autos que entre as partes houve não mais que meros aborrecimentos 

cotidianos originários de agressões verbais recíprocas, não capazes de 

atingir a honra, a reputação e a moral de nenhuma das envolvidas. Desta 

feita, não há que se falar em reparação por danos morais, pois a despeito 

do desgaste emocional e do dissabor experimentados, os eventos se 

deram em reciprocidade e não foram capazes, por si só, de dar ensejo à 

configuração de um verdadeiro abalo na esfera extra-patrimonial. (TJ-MG - 

AC: 10024112972328002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/09/2013) Constata-se que ambas as partes se 

encontravam com animus alterados, em discussão recíproca, confirmado 

pelas testemunhas, tendo a própria autora informado em sua oitiva que 

também respondeu ao requerido. Parece-nos claro que a referida 

desarmonia entre as partes se deu em razão de divergências políticas, 

levando a discussão acalorada entre as partes. Ademais no que se refere 

a legalidade da manifestação da classe de professores e da conduta da 

autora com os alunos, estes não são questões em análise no presente 

processo, não devendo ser avaliado. O requerido afirma ainda, que 

exercia a função de vereador a época dos fatos e portanto, apenas 

estava exercendo sua função, quando se dirigiu a escola juntamente com 

outros vereadores locais, a fim de constatar o motivo da manifestação e a 

situação da referida escola. No que se refere a imunidade do cargo de 

vereado o Supremo Tribunal Federal já decidiu: “Nos limites da 

circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do 

mandato, garante-se a imunidade do vereador”. STF. Plenário. RE 600063, 

Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 25/02/2015. Durante 

os debates, o Min. Celso de Mello afirmou que eventual abuso deve ser 

coibido dentro da própria Casa Legislativa, pelos seus pares, que poderão 

até mesmo cassá-lo por quebra de decoro. O que não se pode é 

processar civil ou criminalmente o Vereador por suas opiniões, palavras e 

votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. Portanto, 

para que haja a imunidade material dos Vereadores, são necessários dois 

requisitos: 1) que as opiniões, palavras e votos tenham relação como o 

exercício do mandato; e 2) que tenham sido proferidas na circunscrição 

(dentro dos limites territoriais) do Município. Contudo, a referida imunidade 

não garante ao parlamentar direito a ofender terceiros, vejamos: O STF 

entendeu que as supostas ofensas foram proferidas em contexto que não 

guardava nenhuma relação com o mandato parlamentar, durante 

discussão entre duas pessoas que se encontravam em local totalmente 

alheio à vereança. Logo, não se aplica a imunidade material (STF. Plenário. 

Inq 3215, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 04/04/2013). Conforme o 

verificado acima, a conduta de se dirigir até a escola a fim de verificar e 

representar os anseios da população, se enquadra no exercício das 

funções que é assegurado ao cargo de vereador, não podendo, contudo, 

usar tal exercício para ofender terceiros. Contudo, apesar das afirmações 

feitas pela autora de que teve sua honra atingida na discussão com o 

requerido ante suas palavras ofensivas e agressivas, não restou 

comprovado nos autos situação humilhante ou capaz de gerar dano moral. 

Não há, portanto, como obrigar o requerido a reparar danos morais. No 

que se refere ao pedido contraposto, também deve ser julgado 

improcedente. Conforme, demostrado nos autos, ocorreu uma discussão 

entre as partes, os quais de forma recíproca proferiram palavras 

acaloradas, porém não restou demonstrado os supostos danos causados 

à sua honra e imagem. É o entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISCUSSÃO E AGRESSÕES 

VERBAIS MÚTUAS - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - 

PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENE - SENTENÇA CONFIRMADA. A 

indenização por danos morais exige a presença de três requisitos: ato 

ilícito, dano moral e nexo causal entre ambos. Ausentes tais requisitos, 

não pode ser acolhido o pleito indenizatório. Para que se possa falar em 

dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 

reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por 

dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. 

Se os autos estão a demonstrar que, na verdade, ocorreu discussão e 
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agressões verbais e vias de fato mútuas, não faz jus a autora à 

indenização por danos morais. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0243.06.002028-2/001 - COMARCA DE ESPINOSA - APELANTE (S): 

RANAÍDE JORDANE FIEL DOS SANTOS - APELADO (A)(S): JUCÉLIA 

SILVA BONFIM E OUTRO (A)(S) - RELATOR:EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE 

PÁDUA) Em que pese às razões apresentadas, não vislumbro em 

momento algum ter havido violação aos direitos da personalidade do 

requerido através de condutas atribuídas à reclamante. De seu turno, o 

pedido contraposto também improcede, pois, o requerido não comprovou 

os danos que alegou ter sofrido. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para: - JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora; -JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000322-76.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROSA TORRES (EMBARGANTE)

SILVANO ADRIANO TORRES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA OAB - MT24860/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUISON CORREA DE CUNHA OAB - MT24688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000322-76.2018.8.11.0038 EMBARGANTE: SILVANO ADRIANO 

TORRES, GISELE ROSA TORRES EMBARGADO: IMPLEMENTOS MICHEL 

EIRELI - ME Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de EMBARGOS DE TERCEIRO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 c/c CPC/NCPC – como pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, tendo como partes SILVANO ADRIANO 

TORRES e GISELE ROSA TORRES em desfavor de MICHEL ANTÔNIO 

PINHEIRO-ME – AGRÍCOLA TANGARÁ, em que aqueles pugnaram, entre 

outros e inaudita altera parte, que seja afastada a penhora sobre imóvel 

matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, sob a afirmação de 

que não pertence ao executado Gilmar Teixeira Lemos, quem vendera 

àqueles, ora embargantes, e estes venderam para Ailton Lopes Bento, 

atualmente legítimo proprietário e possuidor do bem. Aduz que o ora 

embargado requereu nos autos de processo judicial n. 

10316-82.2013.8.11.0038 a penhora/constrição do imóvel mencionado, o 

qual foi vendido pelos embargantes em 16/7/2017 e se encontra registrado 

em nome de Ailton Lopes Bento – R.8/2.664. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, DETERMINO a 

distribuição dessa ação em epígrafe por dependência ao processo PJe n. 

n. 10316-82.2013.8.11.0038 e a autuação em apartado – NCPC, art. 676, 

caput. A petição inicial será indeferida, entre hipóteses outras, quando a 

parte for manifestamente ilegítima ou a reclamante/autora carecer de 

interesse processual, sendo a hipótese dos autos de embargos de 

terceiro em que os embargantes SILVANO ADRIANO TORRES e GISELE 

ROSA TORRES afirmam expressamente e demonstram que o imóvel 

matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, fora vendido, em 

16/7/2017, por esses para Ailton Lopes Bento, quem afirmam ser 

atualmente o legítimo proprietário e possuidor do bem. Os embargantes 

apenas demonstraram não serem partes no processo judicial n. 

10316-82.2013.8.11.0038, contudo não são terceiros proprietários ou 

possuidores do imóvel matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, 

uma vez que foi vendido pelos embargantes e se encontra registrado em 

nome de Ailton Lopes Bento – R.8/2.664 -, aparentemente atual 

proprietário e quem também tem a posse. Os ora embargantes não se 

enquadram nas hipóteses legais de terceiro para o ajuizamento dos 

embargos – NCPC, art. 674, § 2º, I a IV – bem como ausente demonstração 

de que sofreram constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

sejam proprietários ou tenham a posse, inexistindo na petição inicial a 

demonstração, ainda que sumária, de suas posses ou domínio, pelo 

contrário, afirmam a sua transferência para Ailton Lopes Bento – 

R.8/2.664. Nesses termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

DO EMBARGANTE. VEÍCULO. POSSE. DATA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. 

REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias afastaram a 

legitimidade ativa do agravante por entenderem que não houve 

comprovação da posse do bem no momento da constrição, haja vista que 

os documentos juntados aos autos revelam que o veículo foi adquirido por 

terceira pessoa. 2. A tese de erro na grafia do nome revela-se 

insustentável, já que os instâncias ordinárias analisaram não somente o 

nome da parte embargante, mas também os documentos pessoais e 

concluíram que o recorrente e o proprietário do veículo são pessoas 

distintas. O reexame destas questões esbarra no óbice de que trata a 

Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 

550.210/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - EMBARGANTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA 

DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.046 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.Se 

a apelante não é terceira possuidora e nem tem a posse do imóvel objeto 

da ação de imissão na posse, não pode opor embargos de terceiro”. 

(TJMT, Ap 83386/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2013, 

Publicado no DJE 09/12/2013) O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 485, I c/c art. 330, II e III. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018 - 23:10:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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TORRES, GISELE ROSA TORRES EMBARGADO: IMPLEMENTOS MICHEL 

EIRELI - ME Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de EMBARGOS DE TERCEIRO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 c/c CPC/NCPC – como pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, tendo como partes SILVANO ADRIANO 

TORRES e GISELE ROSA TORRES em desfavor de MICHEL ANTÔNIO 

PINHEIRO-ME – AGRÍCOLA TANGARÁ, em que aqueles pugnaram, entre 

outros e inaudita altera parte, que seja afastada a penhora sobre imóvel 

matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, sob a afirmação de 

que não pertence ao executado Gilmar Teixeira Lemos, quem vendera 

àqueles, ora embargantes, e estes venderam para Ailton Lopes Bento, 

atualmente legítimo proprietário e possuidor do bem. Aduz que o ora 

embargado requereu nos autos de processo judicial n. 

10316-82.2013.8.11.0038 a penhora/constrição do imóvel mencionado, o 

qual foi vendido pelos embargantes em 16/7/2017 e se encontra registrado 

em nome de Ailton Lopes Bento – R.8/2.664. É o necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. In limine, DETERMINO a 

distribuição dessa ação em epígrafe por dependência ao processo PJe n. 

n. 10316-82.2013.8.11.0038 e a autuação em apartado – NCPC, art. 676, 

caput. A petição inicial será indeferida, entre hipóteses outras, quando a 

parte for manifestamente ilegítima ou a reclamante/autora carecer de 

interesse processual, sendo a hipótese dos autos de embargos de 

terceiro em que os embargantes SILVANO ADRIANO TORRES e GISELE 

ROSA TORRES afirmam expressamente e demonstram que o imóvel 

matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, fora vendido, em 

16/7/2017, por esses para Ailton Lopes Bento, quem afirmam ser 

atualmente o legítimo proprietário e possuidor do bem. Os embargantes 

apenas demonstraram não serem partes no processo judicial n. 

10316-82.2013.8.11.0038, contudo não são terceiros proprietários ou 

possuidores do imóvel matrícula n. 2.664, livro 2, ficha 1, registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Araputanga-MT – 1º Ofício Extrajudicial, 

uma vez que foi vendido pelos embargantes e se encontra registrado em 

nome de Ailton Lopes Bento – R.8/2.664 -, aparentemente atual 

proprietário e quem também tem a posse. Os ora embargantes não se 

enquadram nas hipóteses legais de terceiro para o ajuizamento dos 

embargos – NCPC, art. 674, § 2º, I a IV – bem como ausente demonstração 

de que sofreram constrição ou ameaça de constrição sobre bens que 

sejam proprietários ou tenham a posse, inexistindo na petição inicial a 

demonstração, ainda que sumária, de suas posses ou domínio, pelo 

contrário, afirmam a sua transferência para Ailton Lopes Bento – 

R.8/2.664. Nesses termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

DO EMBARGANTE. VEÍCULO. POSSE. DATA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. 

REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias afastaram a 

legitimidade ativa do agravante por entenderem que não houve 

comprovação da posse do bem no momento da constrição, haja vista que 

os documentos juntados aos autos revelam que o veículo foi adquirido por 

terceira pessoa. 2. A tese de erro na grafia do nome revela-se 

insustentável, já que os instâncias ordinárias analisaram não somente o 

nome da parte embargante, mas também os documentos pessoais e 

concluíram que o recorrente e o proprietário do veículo são pessoas 

distintas. O reexame destas questões esbarra no óbice de que trata a 

Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 

550.210/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - EMBARGANTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA 

DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.046 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.Se 

a apelante não é terceira possuidora e nem tem a posse do imóvel objeto 

da ação de imissão na posse, não pode opor embargos de terceiro”. 

(TJMT, Ap 83386/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2013, 

Publicado no DJE 09/12/2013) O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 485, I c/c art. 330, II e III. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de novembro de 

2018 - 23:10:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO DOMINGOS 

VOLP e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO DOMINGOS 

VOLP e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000045-94.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO DOMINGOS VOLP 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ADAO DOMINGOS 

VOLP e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para 

a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 
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bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Diante do pedido expresso e ser o valor 

depositado incontroverso, expedi o alvará judicial de levantamento parcial 

em nome do beneficiário – valores referente à parte – e do advogado do 

beneficiário – valores referente aos honorários contratuais –, quais 

deverão serem cientificados, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será 

acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso 

do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010152-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: MATHEUS TEODORO 

SANTANA REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 
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sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Diante do pedido expresso e ser o valor 

depositado incontroverso, expedi o alvará judicial de levantamento parcial 

em nome do beneficiário – valores referente à parte – e do advogado do 

beneficiário – valores referente aos honorários contratuais –, quais 

deverão serem cientificados, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), será 

acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento expresso 

do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me concluso para 

requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no mesmo ato, a 

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – penhora on-line 

-, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via sistema 

RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) 

de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AFONCO CUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000063-18.2017.8.11.0038 Valor da causa: $3,000.00 

ESPÉCIE: [COMPRA E VENDA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIO AFONCO CUIM Endereço: RUA 

SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA, 814, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS DE SOUZA 

OLIVEIRA Endereço: RUA SEM DENOMINAÇÃO, sem número, quadra 35 

LOTE 01, CIDADE ALTA, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/04/2019 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 
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composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 14 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA MARCELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000003-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA ABADIA MARCELINO 

DE SOUZA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 
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ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de novembro de 2018 - 00:09:20. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA MARCELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000003-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA ABADIA MARCELINO 

DE SOUZA REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 
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no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de novembro de 2018 - 00:09:20. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-52.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010307-52.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WELLITON HENRIQUE 

ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como diante da iniciativa do devedor, quem antes de ser 

intimado para o cumprimento da sentença compareceu em juízo e oferecer 

em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória 

discriminada do cálculo, DETERMINO que intime a parte credora para que 

se manifeste sobre quitação/adimplemento e apresente os dados pessoais 

e bancários necessários à expedição do alvará judicial de levantamento, 

advertindo-a que o decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será 

interpretado em sentido positivo e o processo extinto - NCPC, art. 924, II. 

As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018 - 23:43:19. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO(A))
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010289-94.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA DE PAULA 

MONTOANELI REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 
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Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018 - 23:14:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010289-94.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA DE PAULA 

MONTOANELI REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 
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encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de novembro de 2018 - 23:14:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-27.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO MENDES CARDOSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico juntada do Ofício nº 1293/2018-JE o qual se trata de 

devolução da Carta Precatória. Diante disso, INTIMO o requerente para 

ciência e manifestação do que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 1966-71.2018.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869, Matheus Salomé de Souza - OAB:MT / 24.554

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

TERMO CIRCUSNTANCIADO DE OCORRÊNCIA: 1966-71.2018.811.0038

CÓDIGO: 101304

 Em atendimento á determinação do MM Juiz no documento de (Ref. 24), e 

com amparo no art. 73 c/c o art. 71 da Lei 9.099/95, DESIGNO a audiência 

preliminar para a data de 13 de dezembro de 2018, às 09h00min, 

recomendando a secretaria deste JECrin providencie a intimação do 

querelado, na forma do art. 67, e os advirta acerca do disposto no art. 68, 

ambos da Lei 9.099/95.

Araputanga/MT, 08 de novembro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96931 Nr: 4032-58.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes, Luciana Rita de Queiroz Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ihanco Moreira Carvalho , Ademir Rodrigues , 

Valdemir Lacerda da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, igualmente, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

IHANCO MOREIRA CARVALHO, ADEMIR RODRIGUES e VALDEMIR 

LACERDA DA SILVA CAMPOS, em relação ao(s) fato(s) delituoso(s) 

narrado(s) em epígrafe, por reconhecer ex ofício – CPP, art. 61 - a 

PEREMPÇÃO DO DIREITO da parte ofendida/vítima, com fundamento nos 

arts. 88 e 92 da Lei n. 9.099/95 e ainda com o art. 107, IV, c/c art. 103, 

todos do CP.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54, 55 e 87 e Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.

Transitada em julgado, arquive com as baixas e anotações devidas.

Ciência aos querelantes, Ministério Público e à Defensoria Pública, 

atendendo ao disposto no art. 1.387 da CNGC e Enunciado Criminal n. 105 

do FONAJE (Aprovado no XXIV Encontro - Florianópolis/SC), 

respectivamente, in verbis:

“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”.

“É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que 

extinguem sua punibilidade”.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 59/2018-DF   A Doutora Marina Carlos França, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,   Considerando 

a necessidade de normatizar o Serviço de Plantão Judiciário dos 

Servidores do Fórum desta Comarca para os finais de semana e feriados,   

R E S O L V E:       Art. 1º- DETERMINAR que a partir do dia 01/12/2018, a 

Escala de Plantão dos Gestores Plantonistas, será realizada por ordem 

alfabética.   Art. 2º- A escala dar-se-á a partir da primeira letra do 

alfabeto, excluindo-se dela o servidor que estiver em usufruto de férias.     

Cientifique-se todos os Servidores.   Publique-se, registre-se e cumpra-se.   

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº. 59/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a necessidade de normatizar o Serviço de Plantão 

Judiciário dos Servidores do Fórum desta Comarca para os finais de 
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semana e feriados,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- DETERMINAR que a partir do dia 01/12/2018, a Escala de Plantão 

dos Gestores Plantonistas, será realizada por ordem alfabética.

 Art. 2º- A escala dar-se-á a partir da primeira letra do alfabeto, 

excluindo-se dela o servidor que estiver em usufruto de férias.

 Cientifique-se todos os Servidores.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45284 Nr: 1115-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino de Lima Selin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vendigás Comércio de Gás Ltda., José Pereira 

da Silva, Juscelino de Lima Selin, Elionso Inacio Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo vista contestação de fls. 60/62 Intimo a parte autora por meio de 

seu advogado constituído para querendo, apresentar impugnação a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49045 Nr: 1329-64.2015.811.0026

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de adoção póstuma ajuizada por CLEITON RONDON, 

pleiteando, em síntese, reconhecimento de vínculo fraternal póstumo de 

Sebastião Floriano da Silva e Anastacia Albertina Pombal.

Com a inicial (fls. 01/10) vieram os documentos às fls. 11/34.

Emenda a inicial determinando a indicação, no polo passivo, de eventuais 

herdeiros dos falecidos (fls. 37/38).

Verifico que a referida determinação não foi cumprida até hoje e que, 

intimado para providências, limitou o autor a manifestar o interesse em 

prosseguir com o feito (fl. 55).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Tendo em vista que já decorrem mais de 03 (três) anos sem as 

providências necessárias para emenda e devido prosseguimento do feito, 

entendo que a inicial deve ser indeferida.

Há de se ressaltar que a parte autora foi devidamente intimada onde 

indicou, somente, interesse em prosseguir com o feito, sem adotar 

qualquer das providências determinada às fls. 37/38.

3. Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Cientifiquem-se as partes.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50276 Nr: 1971-37.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Severo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, ao julgar procedentes os pedidos contidos na exordial, foi 

determinada a atualização monetária pelo INPC, acrescidas de juros 

moratórios de 0,5% ao mês, todavia, considerando que se trata de pensão 

por morte, deve-se observar os parâmetros acima descritos, observando 

o art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09.Do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO, 

para RETIFICAR a sentença retro, devendo constar na parte do dispositiva 

o seguinte texto:“Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado, as parcelas atrasadas, desde 06/10/2014, corrigidas 

monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.11.960/09”.CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 1917-66.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Dias Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 INTIME(M)-SE, via DJE, o patrono do denunciado do inteiro teor da 

presente decisão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 1917-66.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Dias Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva do 

denunciado ALEX DIAS FELIPE, com a imposição das seguintes medidas 

cautelares, quais sejam (a) não frequentar bares, prostíbulos, boates e 

locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica e (b) proibição 

de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais 

de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem 

comunicar o lugar onde será encontrado. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73210 Nr: 4159-95.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA SOUZA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, 

inciso V, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.9. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE os autos com as baixas 
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e anotações necessárias.10. DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52523 Nr: 866-88.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACN, ASN, MSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOEMA VIANA REGINATO 

MENDES - OAB:12023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela requerente, em 

consonância com o art. 487, I, do Código Processual Civil, e art. 1.723, do 

Código Civil, para DECLARA EXISTENTE a união estável havida entre JOSÉ 

CARLOS NOGUEIRA e ZULENE APARECIDA SOUTO, no período de 

meados de setembro/2008 até a data de falecimento do de cujus em 23 de 

novembro de 2014.SEM CUSTAS, pelo benefício da justiça gratuita 

deferido à fl. 25. Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, na forma do art. 

487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos iniciais, DETERMINO que o requerido proceda com descontos 

nos vencimentos líquidos da autora no importe máximo equivalente a 30%, 

aí se considerando tanto o desconto em folha de pagamento, quanto o 

valor descontado diretamente em conta bancária, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada descumprimento, 

limitado ao máximo de R$ 40.000,00, desde que comprovado nos 

autos.NOTIFIQUE-SE o requerido, o Tribunal de Justiça deste Estado e o 

Departamento Pessoal de Pagamento, dando ciência desta sentença e 

solicitando que promovam a redução dos descontos nos vencimentos 

líquido da parte autora (folha de pagamento), no importe de 30% (trinta por 

cento), no máximo.CONDENO a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56658 Nr: 256-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide do Nascimento/ Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, CUJA EXIGIBILIDADE 

PERMANECERÁ SUSPENSA e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado devidamente certificado e 

nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 

de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67498 Nr: 1342-58.2018.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Staf Sistemas Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS 

- OAB:13079, José Eduardo Meira Lima - OAB:17.216-B - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 (...)Dessa forma, verifico que no caso em apreço é descabido ao Poder 

Judiciário adentrar ao mérito administrativo, o que por consequência 

ocasiona na denegação da ordem pretendida.Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, I do CPC DENEGO a segurança invocada pelo impetrante, haja 

vista não se constatar o alegado direito líquido e certo, bem como não 

verificar a existência de ato de autoridade coatora a ser 

combatido.Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade apontada como 

coatora para os fins devidos.Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do 

STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de 

mandado de segurança.” e sem custas, tendo em vista o que prescreve o 

inciso XXII do artigo 10 da Constituição Estadual.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69785 Nr: 2399-14.2018.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO procedente COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, I, do CPC.CUSTAS JUDICIAIS ISENTAS, nos 

termos do artigo 141, §2°, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.TRANSITADA em julgado a presente sentença, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. DECLARO a presente sentença 

PUBLICADA com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 4931-92.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz de Souza Lopes, JUNIOR 

ANTÔNIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, Hitler Sansão Sobrinho - OAB:17757-MT, JOSE FABIO 

PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, tornando definitivo o mandado proibitório liminarmente concedido 

ao autor em detrimento do réu e o CONDENANDO ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que de acordo 

com o art. 83, § 8º, do CPC, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).Com o 

trânsito em julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE 

os autos, autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 Vistos.1. CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar sem efeito a decisão de 

extinção sem resolução do mérito lançada à fl. 166, eis que claramente 

estranha a estes autos.2. Acerca do pedido de reconsideração, entendo 

que este não comporta deferimento.Inicialmente, importante salientar que 

na legislação pátria inexiste pedido de reconsideração de decisão já 

proferida. Pelo contrário, relaciona o artigo 505 do Código de Processo 

Civil verdadeira vedação ao instituto de modo que somente poderá o juiz 

decidir acerca de questões já decididas nas hipóteses relacionadas nos 

incisos do referido artigo.Neste seguimento, ocorre aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de preclusão pro judicato, isto é, preclusão para o 

juiz. Assim, uma vez proferida decisão acerca da matéria, com o viés de 

preservação da ordem jurídica, torna-se inviável que o mesmo juízo realize 

novo exame.Neste sentido, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d o  M a t o  G r o s s o : T J M T  –  n . 

1010954-18.2017.8.11.0000AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE – TUTELA IMPUGNADA NOUTRO AGRAVO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 505 e ART. 507, AMBOS 

DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É defeso à parte discutir e ao 

julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo 

respeito se operou a preclusão (art. 505 e art. 507, ambos do CPC). 2. A 

decisão proferida no REsp 1643856-SP pelo colendo Superior Tribunal de 

Justiça não configura fato novo apto a propiciar o reexame de tutela 

indeferida, até porque já existe outro recurso debatendo a matéria.3. 

Decisão monocrática mantida. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

29/08/2018) (grifo nosso)Por fim, insta salientar que os documentos 

carreados às fls. 101/139 serão analisados no momento do mérito, 

momento em que a liminar será confirmada ou rejeitada.Portanto, INDEFIRO 

o pedido de reconsideração da decisão liminar, notadamente quando 

vedada a este juízo decidir novamente acerca do mesmo fato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11014 Nr: 1121-32.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - 

Ltda, Agroindustrial Soares Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Oliveira - OAB:4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9.228/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56160 Nr: 159-65.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Considerando que o advogado nomeado para realizar a defesa da ré 

apresentou atestado médico (ref. 473), justificando a sua ausência na 

Sessão do Júri designada, não havendo alternativa a este Juízo, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2019, 

às 08 horas e 30 minutos.

No mais, tendo em vista que é de conhecimento desta Magistrada que o 

advogado nomeado não milita mais nesta Comarca, bem como que já é a 

quarta vez que a presente sessão de julgamento é redesignada por 

justificativas diversas (refs. 206, 308 e 392), REVOGO a nomeação 

anteriormente feita e nomeio para prosseguir como defensor dativo da 

acusada, o douto advogado Romildo de Paiva, o qual deverá ser intimado.

Consigno, ainda, que os honorários devidos ao advogado inicialmente 

nomeado já foram arbitrados à ref. 115.

Intime-se a acusada.

Ciência ao Ministério Público.

Aguarde-se o sorteio dos jurados para o ano de 2019, promovendo suas 

intimações posteriormente.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

 Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69836 Nr: 3900-45.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oleni Maria Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 22/11/2016 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve incidir desde a 

data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da 

citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com 
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relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o 

julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 

490 do STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58015 Nr: 1230-05.2015.811.0088

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA PAZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o Distribuidor acerca da necessidade de recolhimento das 

custas processuais.

Em sendo positivo, intime-se a parte autora para que promova o 

recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil.

ANTES, PORÉM, deverá atribuir valor à causa, nos termos do artigo 319, 

V, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

 Cumpra-se.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63670 Nr: 3144-70.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 . Por tais razões, afasto as preliminares.Quanto à retificação do polo 

passivo da ação, determino seja anotado no sistema Apolo o nome correto 

da requerida, qual seja, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Superada as preliminares, nos termos do art. 357, 

do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo como pontos controvertidos:a) 

Ocorrência do evento danoso na data apontada na inicial;b) Nexo de 

causalidade entre o evento danoso e a lesão indicada na inicial;c) 

extensão dos danos e eventual invalidez;.Para tanto, defiro a produção de 

prova oral pelas partes. Defiro, ainda, a produção de prova documental, 

por meio dos documentos já apresentados pelas partes.Quanto ao pedido 

de prova pericial, entendo que merece ser analisado após a realização da 

audiência. CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 2019, às 17 

horas e 40 minutos para colheita dos depoimentos pessoais e inquirição 

das testemunhas arroladas pela parte autora. Desde já, determino a 

expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas residentes em 

outras Comarcas. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverá o advogado da parte autora se atentar ao teor do disposto no 

artigo 455, CPC, quanto à produção da prova testemunhal. Intimem-se. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77470 Nr: 3093-88.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA ARAUJO ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Carla Gonçalvez Cury 

- OAB:22.191/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o aporte do Alvará Judicial (ref. 08), determino o 

cumprimento do ato deprecado.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51477 Nr: 163-73.2013.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUREDANO MAFALDA BRIZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM REGIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Vistos.

De plano, cancelo a audiência de instrução designada nestes autos.

No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Lauredano 

Mafalda Brizola em desfavor de Carmem Regia Ribeiro de Oliveira.

No curso da instrução, as partes celebraram acordo (fls. 67-67-v).

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Sem custas, ante a gratuidade deferida no recebimento da exordial (fls. 

35).

Ante a ausência de Defensoria Pública, foi nomeado o Dr. Astilho Demétrio 

Urbieta para intentar com ação em favor do autor (fls. 33). Do mesmo 

modo, tendo a ré declarado não possuir condições financeiras de 

constituir advogado, fora-lhe nomeado como defensor dativo o Dr. Andrey 

Philipe Kerber (fls. 46), o qual apresentou peça contestatória. Entretanto, 

tendo em vista que o causídico nomeado para a defesa da requerida 

mudou-se desta comarca, fora nomeada a Dra. Alexsandra Vortmann 

Fabrin para prosseguir na defesa desta. Desta forma, nos termos do 

artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo honorários advocatícios em seus 

favores, em 05 URH’s para o Dr. Astilho Demétrio Urbieta, em 03 URH’s 

para o Dr. Andrey Philipe Kerber e 03 URH’s para a Dra. Alexsandra 

Vortmann Fabrinn, que deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante expedição de certidão para cobrança.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57661 Nr: 1033-50.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Prates Silveira, NELSON BIGATON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Vistos
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 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 91, redesigno a audiência 

designada no processo (ref.83) para o dia 24 de janeiro de 2019, às 

15h30min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intime-se os réus e seu advogado.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55896 Nr: 14-09.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA COSTA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Considerando que o advogado nomeado para realizar a defesa do réu 

apresentou atestado médico (ref. 310), justificando a sua ausência na 

Sessão do Júri designada, não havendo alternativa a este Juízo, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento para o dia 12 de abril de 2019, às 08 

horas e 30 minutos.

No mais, tendo em vista que é de conhecimento desta Magistrada que o 

advogado nomeado não milita mais nesta Comarca, REVOGO a nomeação 

anteriormente feita e nomeio para prosseguir como defensor dativo do 

acusado, o douto advogado Astilho Demétrio Urbieta, o qual deverá ser 

intimado.

Consigno, ainda, que os honorários devidos ao advogado inicialmente 

nomeado já foram arbitrados à ref. 150.

Intime-se o acusado, por edital.

Ciência ao Ministério Público.

Aguarde-se o sorteio dos jurados para o ano de 2019, promovendo suas 

intimações posteriormente.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

 Proceda-se à extração de cópias desta decisão, bem como da pronúncia, 

que deverão ser entregues aos Jurados, nos termos do artigo 472, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77470 Nr: 3093-88.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA ARAUJO ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andresa Carla Gonçalvez Cury 

- OAB:22.191/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte interessada que foi exarado o cumpra-se no alvará 

objeto da presente deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1194-89.2017.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação de ação de reconhecimento de paternidade c/c 

retificação de registro civil de nascimento, fixação de alimentos e 

regularização de visitas proposta por Eleonato Lima, em face de Leonardo 

Kaiky Rezende representado por sua genitora Adanizia Cristina Rezende.

Devidamente citado (ref. 16), a representante do requerido apresentou 

contestação por meio de advogado constituído, pugnando pela 

improcedência da ação (ref. 20).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a realização de 

prova técnica (ref. 48).

Assim entendendo necessária a produção de prova pericial, para se 

auferir a citada paternidade, determino a intimação da parte REQUERENTE, 

para que proceda ao recolhimento do valor de R$ 145,00 (cento e trinta e 

cinco reais), no prazo de 30 (trinta) dias, que deverá ser depositado na 

conta corrente de número 64302-5, agência 1610-1, Banco do Brasil em 

nome do Laboratório DNA Vida Exames de Paternidade e Diagnóstico, a 

fim de proceder à realização do exame de DNA.

Após o agendamento pela secretaria junto ao Hospital Municipal da data 

para a coleta, intimem-se as partes para que compareçam no hospital para 

coleta do material.

 Deverão as partes serem advertidas, por meio de seus advogados, de 

que se, uma vez intimados, obstarem à realização do exame de DNA pelo 

seu não comparecimento, aplicar-se-ão as disposições dos artigos 231 e 

232 ambos do Código Civil, do parágrafo único do artigo 2-A da Lei n.º 

8.560/92 e da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, induzindo-se à 

presunção “juris tantum” da paternidade, além da colheita de outras 

provas julgadas úteis.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 3349-02.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos intimando a parte requerente a fim de que se manifeste acerca 

da Justificação apresentada pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60418 Nr: 768-14.2016.811.0088

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES EDUARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens proposta por Daniele da Silva Mendes em 

desfavor de Edinaldo Alves Eduardo.

O pedido de Justiça Gratuita foi indeferido e determinado que a autora 

promovesse o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. (ref.4).

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não se manifestou no 

processo (ref. 17).

À ref. 19, a parte autora juntou petição reiterando o pedido de justiça 

gratuita.

Pois bem.

Como outrora delineado na decisão inicial, não cabe ao Poder Judiciário 

assumir o ônus das despesas de quem tem condições de fazê-lo, sob 

pena de prejuízo daqueles que realmente comprovem a sua 

impossibilidade.

De mais a mais, foi oportunizado à parte autora proceder ao recolhimento 

das custas processuais, deixando transcorrer o prazo, consoante 

certificado à ref. 17.
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Assim, entendo que o indeferimento da petição inicial é medida que se 

impõe.

Diante do exposto indefiro a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos termos dos artigos 

485, inciso I, c/c 290, do CPC.

Proceda-se ao cancelamento da distribuição como dispõe o artigo 290 do 

CPC.

P.R.I.

 Dispenso a intimação da parte requerida, uma vez que esta sequer 

chegou a ser citada.

 Deixo de analisar o pedido formulado à ref. 19, ante o indeferimento da 

petição inicial.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76363 Nr: 2369-84.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM. INTERAÇÃO 

SOLIDÁRIA DE TENENTE PORTELA - CRESOL TENENTE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON LUIZ SARAIVA CEZAR, LIANE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Scherer - OAB:75.487/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Promova a Secretaria o cumprimento das determinações constantes do 

art. 393 da CNGC, devendo ser intimado o advogado da parte interessada 

para que proceda ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Consigne-se que, não havendo manifestação em 30 (trinta) dias, a carta 

precatória será devolvida.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59194 Nr: 110-87.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando o requerente, para, querendo, apresentar impugnação 

às contestações apresentadas, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34280 Nr: 802-67.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA PASSARELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDERLY S. VARELLA JUNIOR - 

OAB:7.298, Manoel César Dias Amorim - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-A

 Intimação da parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente, conforme as fls.348/358.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 485-59.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACOL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimação das partes acerca da audiência redesignada para o dia 

25/01/2019 as 08h30min.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58387 Nr: 1500-29.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

converter o benefício de amparo social atualmente pago ao autor em 

aposentadoria rural por idade, no valor de um salário mínimo por mês, com 

DIB em 03/09/2007 (data do requerimento administrativo). DECLARO 

prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.DETERMINO, ainda, que haja a compensação com os 

valores já pagos a título de Amparo Social.A correção monetária deve 

incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora 

a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora. 

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o 

julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 

490 do STJ.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Diligências necessárias. 

Oportunamente, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66270 Nr: 1372-38.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE GULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de ref. 26, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38422 Nr: 1127-71.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neirelene da Silva Azevedo - 

OAB:RO N6119

 Vistos.

 Trata-se de execução de alimentos proposta por L. de A. P, representada 

por sua genitora Cleonice de Almeida, em desfavor de Edson Pinheiro.

Às fls. 50/50, verso, foi decretada a prisão civil do executado ante o 

inadimplemento da obrigação alimentar.

 Às fls. 59, consta a juntada de substabelecimento para a Dra. Juliana 

Paes Pereira.

 Às fls. 60/62, consta a juntada de acordo celebrado entre as partes.

 O Ministério Público manifestou-se às fls. 63.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora do 

acordo de fls. 60/62, não possui procuração nos autos para postular em 

nome das partes.

Assim, em consonância com o parecer ministerial intime-se a advogada 

subscritora do acordo juntado às fls. 60/62 para que regularize sua 

representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não 

conhecimento do pedido.

Após, sanada a irregularidade, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

 Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52150 Nr: 899-91.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER, JESELDA 

MARIA SCHAEDLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:MT/6.197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:MT/6.735, Marcus 

de Souza Oliveira - OAB:252.425

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 226, redesigno a audiência 

designada às fls. 224/225, para o dia 29 de janeiro de 2019, às 15h30min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais.

Às providências.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 224/225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 485-59.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACOL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 117, redesigno a audiência 

designada às fls.114/115, para o dia 25 de janeiro de 2019, às 08h30min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 79-04.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUANA MEDINA MARAFIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FREITAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 107, redesigno a audiência 

designada no processo (ref.100) para o dia 24 de janeiro de 2019, às 

18h00min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60810 Nr: 1008-03.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos

 Tendo em vista o teor da certidão de ref. 156, redesigno a audiência 

designada no processo (ref.147) para o dia 25 de janeiro de 2019, às 

13h00min.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53350 Nr: 265-25.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 50/70 e 145 constam cópia do mesmo processo administrativo de 

nº 700.382.300-5, no qual o INSS indeferiu a concessão ao Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência.

Ao contrário do que afirma a parte autora, não constam nos autos, 

requerimento para a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por 

invalidez, em que pese ter sido determinado por este Juízo, em várias 

oportunidades (fls. 45/49, 134, 143 e 147) a juntada deste documento, nos 

termos do RE nº 631.240/MG .

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora, para que junte 

o requerimento no prazo de 60 dias, sob pena de extinção do feito, sem 

nova intimação.
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Intime-se o advogado via DJE.

Intime-se pessoalmente a parte autora por oficial de justiça.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 2372-37.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

BRASNORTE - SSPMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, CÂMARA 

MUNICIPAL DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA M. HAUSCHILDT - 

OAB:MT 21.865, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

550,23 ( Quinhentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de ref. 12. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas e 

R$ 136,83 para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor correspondente. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68272 Nr: 3209-92.2017.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Adriana Rodrigues Conti - 

OAB:21998-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 54626 Nr: 1167-75.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para ciência da informação apresentada pelo leiloeiro 

à ref. 50, devendo se for o caso, se manifestarem no prazo comum de 02 

dias, sob pena de preclusão, ante a proximidade da hasta pública.

Até a realização do leilão, autorizo a retirada do feito do cartório, somente 

por carga rápida aos advogados.

Cumpra-se.

De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 13 de novembro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71737 Nr: 1841-14.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFHAEL DE CARVALHO COELHO, SIMEÃO 

COELHO, GENI MATHIAS DE CARVALHO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 e 22165, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 2820-10.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 13, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67874 Nr: 2944-90.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLMAR MARCHESIN, FABRÍCIO PARIS 

MARCHESIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao,devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41143 Nr: 95-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 
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OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária – 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por IVETE CANDIDA FERREIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a 

preliminar de isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da 

Lei Estadual n° 7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de 

custas do requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas 

vencidas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da 

presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

(...) Declaro o processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de JANEIRO de 2.019, às 15h45min.Fixo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40739 Nr: 1828-19.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por ANTONIA SIQUEIRA DE SOUZA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar 

de isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei 

Estadual n° 7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de 

custas do requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas 

vencidas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da 

presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

(...) Declaro o processo saneado. (...) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de JANEIRO de 2.019, às 15h00min.Fixo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 1851-62.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA MARQUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte na Qualidade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por CLEUZA MARQUES DE CASTRO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar 

de isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei 

Estadual n° 7.603/01.Portando, reconheço a isenção do pagamento de 

custas do requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas 

vencidas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da 

presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

(...) Declaro o processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de JANEIRO de 2.019, às 15h00min (MT).Fixo o 

prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 1829-04.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE JERONIMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por ANTONIO DONIZETE JERONIMO PIRES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a 

preliminar de isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da 

Lei Estadual n° 7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de 

custas do requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas 

vencidas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da 

presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

(...) Declaro o processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de JANEIRO de 2.019, às 16h30min.Fixo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 
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superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40744 Nr: 1832-56.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LIMA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por CLEIDE LIMA LOPES BARROS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar de 

isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. (...) Declaro o 

processo saneado. (...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de JANEIRO de 2.019, às 15h45min.Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40539 Nr: 1716-50.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA SUÊNIA TEIXEIRA E QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez com pedido alternativo de Benefício Auxílio 

Doença c/c Antecipação de Tutela proposta por MARLUCIA SUENIA 

TEIXEIRA E QUEIROZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.(...) DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIALDETERMINO a 

realização de perícia médica e nomeio perita na pessoa da Dra. EDAYANE 

FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada na rede pública deste 

município(...) Intime-se a parte requerente para apresentação de seus 

quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.Após, 

intime-se o(a) perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para 

que promova o agendamento, desde logo, da data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão).Agendada a data da 

perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) 

perito(a).Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.Com a juntada do laudo acima referido, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.(...) designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de JANEIRO de 2019, às 

16h30min (horário de Cuiabá - MT).(...) As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte. (...) Cabem aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada 

(observadas as regras do artigo 455 do CPC). Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39570 Nr: 1395-15.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar 

de isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei 

Estadual n° 7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de 

custas do requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas 

vencidas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da 

presente ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

(...) Declaro o processo saneado.(...)Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de JANEIRO de 2.019, às 14h15min.Fixo o prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As 

testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do 

ato, na sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta 

precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo 

Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37773 Nr: 299-62.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO PIRES FRAGA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 766 de 998



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

JANEIRO de 2.019, às 18h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se 

as partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39506 Nr: 1360-55.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte na Qualidade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por JOÃO MARTINS PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar de 

isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01.Portando, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.(...) Declaro o 

processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 30 de JANEIRO de 2.019, às 13h30min (MT).Fixo o prazo comum de 

05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que 

deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, 

número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência 

e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão 

ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42210 Nr: 750-53.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 2. DISPOSITIVOa) Considerando o disposto no art. 453, do CPP, DESIGNO 

a Sessão Plenária para o dia 17 de DEZEMBRO de 2018, às 09h00min, 

(horário de Cuiabá/MT).b) INTIMEM-SE o réu e seu advogado 

pessoalmente, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local. Em relação às 

testemunhas, advirta-as que o não comparecimento acarretará na 

condução coercitiva das faltantes. c) DESIGNO o dia 27 de novembro de 

2018, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT) para o sorteio dos jurados (art. 

433, CPP). NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Ordem dos Advogados 

do Brasil (art. 432, CPP). No sorteio dos jurados deverão ser observados 

os impedimentos do art. 448. CPP e art. 449, CPP.e) CONVOQUEM-SE os 

Jurados sorteados, observando-se o disposto no art. 434, CPP.f) 

PROVIDENCIE-SE cópias da pronúncia e do presente relatório para no dia 

da sessão, a fim de que sejam repassados aos jurados, em obediência ao 

art. 472, parágrafo único, do CPP. Intimem-se.Cientifique-se o Ministério 

Público e a Defesa do acusado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40906 Nr: 1882-82.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:32177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural 

por Idade proposta por MARIA CAROLINA RIBEIRO DE PAULA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar de 

isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. (...) Declaro o 

processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 30 de JANEIRO de 2.019, às 17h15min.Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41479 Nr: 274-15.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 
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Trabalhador Rural proposta por VALDEMAR ALVES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar de 

isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.(...) Declaro o 

processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de JANEIRO de 2.019, às 14h15min.Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43984 Nr: 1585-41.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPT, SKPÃRR, TKPRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMRTU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Destarte, julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 485, V, do CPC, ante a litispendência com o encarte de cód. 

43521. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais; 

entretanto SUPENDO a exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3°, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Campinápolis – 

MT, 06 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40738 Nr: 1827-34.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade de Segurado Especial – 

Trabalhador Rural proposta por IRANI ALVES DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Cabível a preliminar de 

isenção de custas do requerido, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual n° 

7.603/01.Portanto, reconheço a isenção do pagamento de custas do 

requerido.Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas 

anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação, 

nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. (...) Declaro o 

processo saneado.(...) Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23 de JANEIRO de 2.019, às 13h30min.Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – 

MT, 05 de novembro de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 33/2018/DF

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

CONSIDERANDO a necessidade de realizar teste seletivo para cadastro 

de reserva de estagiários de nível superior para a Comarca de Cláudia, 

nos termos da Portaria 668/2015-PRES.

 RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores Maria Ângela Bachini Campana, matrícula 

13518, Oscar Trindade, matrícula 12190, Ana Ligia Pombo Santana, 

matrícula 25925, Willian Antoniazzi, matrícula 28701 e Rafael Ribeiro, 

matrícula 32646, para compor a Comissão de realização do Processo 

Seletivo para Estagiários do Poder Judiciário da Comarca de CLÁUDIA, 

tendo como atribuição a elaboração dos atos necessários à divulgação, 

inscrição e aplicação das provas a serem realizadas em data a ser 

definida.

Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos.

.

 Cláudia-MT, 13 de novembro de 2018.

Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 32/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO que, no ano de 2017, por intermédio da Portaria nº 

30/2017-DF, prorrogado pela Portaria nº 33/2017/DF, foi realizada 

Correição Ordinária na Vara Única,/Juizado Especial desta comarca de 

Cláudia.

 CONSIDERANDO que eventual realização de correição ordinária no ano 

de 2018, poderá prejudicar o andamento normal dos processos, inclusive, 

o cumprimento da meta anual de produtividade sentencial.

 CONSIDERANDO o Capitulo 01, Seção 2, Art. 18 e Seção 4 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 RESOLVE:

 Art. 1º -DETERMINAR, a realização de Inventário Processual junto Vara 

Única/Juizado Especial e Diretoria da Comarca de Cláudia/MT, durante o 

período de 26/11/2018 a 30/11/2018.

 Publique-se, Cumpra-se, encaminhando cópia à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cláudia, 13 de novembro de 2018.

 Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 83116 Nr: 430-69.2014.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA TOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA FINA ESTAMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1116-42.2006.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia para o efeito de ABSOLVER o acusado IZAIAS 

SCHULTZ DOS SANTOS da imputação prevista no artigo 214, parágrafo 

único, (por quatro vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, 

forte no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.Havendo 

objetos apreendidos, determino suas destruições. Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública. Por fim, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

ao pagamento dos honorários advocatícios a favor do causídico nomeado 

para apresentar alegações finais em favor do réu, Dr. João Guilherme 

Scheffler, OAB/MT 19.892-O, em 03 (três) URH, que nesta data perfaz o 

valor de R$ 2.689,53 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos), em razão de sua atuação na defesa do réu, 

levando em consideração, ainda, o zelo e o tempo gasto pelos 

profissionais, e o grau de complexidade da causa. Expeça-se a certidão. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, procedam-se as anotações e comunicações determinadas pelo 

Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.Cláudia, 13 de 

novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81952 Nr: 1137-71.2013.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, também nos termos do entendimento do Ministério 

Público, REJEITO a Exceção de Suspeição formula pela excipiente.Para o 

normal prosseguimento do feito, determino a autuação em apartado do 

presente pedido, bem como, após as formalidades de praxe, sejam os 

autos encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Penal.2. 

Intime-se.3. Diligências necessárias.Cláudia, 13 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54546 Nr: 6-95.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DEMARCHI, NILZA RIBEIRO DE 

ARAUJO OKADA, JOSINO RIBEIRO DE ARAUJO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN - OAB:21441/A, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:13171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:MT 

15560

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106597 Nr: 3150-67.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDINHA DE FATIMA MIOTO TOUFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 106597)Ação De Restabelecimento De Aposentadoria 

Por Invalidez Com Pedido De Tutela Provisória.Vistos.1(...) . Diante disso, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido, 

determinando que seja implantado o benefício de aposentadoria por 

invalidez previsto no artigo 42 e seguintes da Lei n. 8.213/91, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou que o requerido se abstenha de cessá-lo caso esteja 

implantado. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do 

Código de Processo Civil/2015).4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80624 Nr: 974-28.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNES TEREZINHA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469 

-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora, 

alegando contradição na fixação dos honorários advocatícios, eis que 

houve condenação ao Requerido tendo por base do artigo 85 do Código 

de Processo Civil, quando entende que deveria ser aplicado o § 3º do 

mencionado artigo.

DECIDO.

Com razão a parte embargante, eis que o § 3º do artigo 85 do CPC é claro 

ao determinar que sejam fixados percentuais para os honorários quando a 

fazenda pública for parte.

Assim, CONHEÇO dos embargos e no mérito DOU-LHES PROVIMENTO 

para o fim de RETIFICAR a sentença prolatada nos seguintes termos:

"Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas, não devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço 

com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 

do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas.”.

 Int.

2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

3. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

4. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54156 Nr: 736-43.2011.811.0101
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BATISTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR RUBIN - OAB:13078/MT, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR a 

requerida a conceder e implantar a aposentadoria por invalidez à parte 

Autora, no importe de 100% do salário de contribuição, nos termos do art. 

44, da Lei nº 8.213/91 e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir de 

27.04.2011 (data da negativa via administrativa referente ao pedido de 

prorrogação do benefício), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...) 

Intimem-se.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 991-98.2011.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

-ESCELSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR 

inexistente o débito em nome do Requerente referente ao contrato nº 

6192467, no valor de R$ 211,90 (duzentos e onze reais e noventa 

centavos) com data de débito de 06.11.2008, confirmando a tutela 

antecipada concedida no despacho de fl. 24, para o fim de determinar o 

cancelamento definitivo da inscrição do nome do Autor dos órgãos de 

proteção ao crédito e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devidamente 

atualizado, com juros de mora no importe de 1% ao mês a contar da data 

do evento danoso (data da inscrição 14.12.2008) e correção monetária 

segundo índice do INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento.Condeno a 

parte Requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários 

advocatícios, os últimos no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85 do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as cautelas de estilo.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81694 Nr: 866-62.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, 

TOMASA AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente, para manifestar-se 

acerca da carta de citação de fls. 62/63, requerendo o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 1039-52.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR VIRGULINO ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte autora, para manifestar-se 

acerca da não realização de perícia em razão da parte autora não ter 

apresentado os exames necessários. No prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87641 Nr: 1344-02.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. (...0 2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, 

DETERMINANDO o BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso no 

valor de R$ R$ 7.953,84 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e 

oitenta e quatro centavos), conforme atualização constante na Ref. 53, em 

favor da parte exequente. Os autos permanecerão em Gabinete até o 

resultado do bloqueio. 3. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação nos próprios autos, conforme art. 

525 do CPC/2015; 4. (...0

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80671 Nr: 1003-78.2012.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Formigoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÍLIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.332, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os presentes embargos, para o fim 

de reconhecer a ausência de título executivo, nos termos do artigo 485, IV 

do Código de Processo Civil.Deixo de condenar o Ministério Público em 

custas ou honorários sucumbenciais, eis que em conformidade com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 510 recursos 

repetitivos), e em conformidade com a jurisprudência majoritária dos 

tribunais, não houve a comprovação de má-fé do Parquet, o que obsta a 

sua condenação. P.R.I.Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso, desapensem-se e arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 11604 Nr: 3-63.2000.811.0101

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDA DAL MORO, EDSON ANTONIO 

EDERLI, CARLOS ROBERTO SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, 1ª figura c.c. art. 

109, incisos IV e V, ambos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de 
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FLORINDA DAL MORO FORMIGONI, EDSON ANTONIO EDERLI e CARLOS 

ROBERTO SARAIVA em relação aos fatos apurados nos 

autos.Considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes apresentando alegações finais em favor dos réus Florinda e 

Carlos Roberto, Dr. Maicon Seganfredo, OAB nº 11.833, os quais arbitro 

em 2 URH, as quais correspondem na presente data em R$ 1.793,02 (um 

mil, setecentos e noventa e três reais e dois centavos), bem como ao Dr. 

Rodrigo de Freitas Sartori, OAB nº 15.884, por ter se manifestado na fase 

do art. 402, do CPP, arbitro 1 URH, correspondente a R$ 896,51 

(oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). 

Expeçam-se certidões de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007 da CGJ.P.R.I.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Proceda a secretaria as comunicações previstas na 

CNGC.Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 13 

de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81056 Nr: 204-98.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DOS SANTOS ALMEIDA, GILMAR DOS 

SANTOS ALMEIDA, SIMONE NUNES DE OLIVEIRA, DOLGRAS DE 

ALMEIDA, JUNIOR CEZAR MAIA, JAIR POLAK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA REBELLATTO 

ADORNO - OAB:22789/DF, CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:16512-O/MT, DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - 

OAB:16856/A, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B, 

Vanderson Pauli - OAB:13534/MT, VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:MT 16247-B

 III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia para o efeito de a) CONDENAR os 

acusados DOLGRAS DE ALMEIDA, JOEL DOS SANTOS ALMEIDA E 

GILMAR DOS SANTOS ALMEIDA como incursos nas sanções do artigo 

155, § 4º, inciso IV do Código Penal, por duas vezes, artigo 288 do Código 

Penal e artigos 50 e 51 da Lei n. 9.605/1998; b) ABSOLVER a acusada 

SIMONE NUNES DE OLIVEIRA como incursa nas sanções do artigo 155, § 

4º, inciso IV, por duas vezes, artigo 288, ambos do Código Penal e artigos 

50 e 51 da Lei n. 9.605/1998, nos termos do artigo 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal; d) ABSOLVER o acusado JAIR POLAK DE 

OLIVEIRA como incurso na sanção do artigo 155, § 4º, inciso IV do Código 

Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e 

como incurso na sanção do artigo do 309 do Código de Trânsito Brasileiro, 

nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal; e, e) 

CONDENAR o acusado JAIR POLAK DE OLIVEIRA como incurso na 

sanção do artigo 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/1998 e artigo 288, do 

Código Penal, razão pelo qual passo a dosar a pena a ser aplicada, em 

observância ao artigo 68, caput, do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81882 Nr: 1063-17.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serraria Viamonense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLO NORTE INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:OAB/MT 8.065, CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - 

OAB:OAB-MT 10.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte executada 

alegando omissão de decisão de fls. 981/982, eis que não considerou a 

alegação da necessidade de se comprovar a averbação na junta 

comercial do instrumento de mandato.

Instada a se manifestar, a parte Autora apresentou suas considerações 

às fls. 988/993.

DECIDO.

Não há qualquer omissão a ser sanada, eis que este Juízo entendeu que a 

representação processual está adequada nos autos.

Em verdade percebe-se que o embargante se insurge contra o que 

considera error in judicando, que deve ser atacado por meio do recurso 

adequado à reforma da decisão.

Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Assim, não verificando na sentença a omissão apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos embargos.

2. Int.

3. Preclusa esta decisão, voltem conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49505 Nr: 220-28.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elirio Geninho Dellani, ANDRE FARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FARIA GONÇALVES, Elirio Geninho 

Dellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORRÊA DA COSTA - OAB:MT 8.064, ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:MT 

7.445, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORRÊA DA COSTA - OAB:MT 8.064, ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:MT 

7.445

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por conseguinte, REVOGO a 

liminar concedida nos autos em apenso (Código 49105).Condeno a parte 

Autora/Reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.Com relação à 

Reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de CONDENAR a parte Autora/Reconvinda ao pagamento 

do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estampado no cheque nº 006552 

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do 

INPC, ambos contados da intimação da reconvenção (11.09.2009). 

Condeno a parte Autora/Reconvinda ao pagamento das custas 

processuais referente à reconvenção e aos honorários advocatícios, os 

últimos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia desta 

decisão para os autos em apenso e arquivem-se com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54280 Nr: 859-41.2011.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA MARQUES, 
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ALEXANDRE ANTONIO GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos e examinados estes autos de Processo-Crime, registrados neste 

juízo sob nº 859-41-2011 (código 54280), em que figura como autor o 

Ministério Público e acusados FERNANDO DE SOUZA MARQUES e 

ALEXANDRE ANTONIO GIUSTI.Vistos.(...) III – DISPOSITIVODestarte, pelos 

fundamentos expostos, declaro EXTINTA A PUNUBILIDADE dos acusados 

FERNANDO DE SOUZA MARQUES e ALEXANDRE ANTONIO GIUSTI, ante a 

ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tudo com fundamento nos 

artigos 109, inciso V e 107, inciso IV, todos do Código Penal.Quanto aos 

bens apreendidos, os quais a defesa requereu a restituição, foi 

determinado por este Juízo o declínio de competência para a análise do 

pedido (fls. 156/158), o que foi cumprido pela Secretaria (fls. 171).Sem 

custas. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, 

devendo ser observado o artigo 1.387 da CNGC.Oportunamente, 

arquivem-se.Cláudia, 13 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83376 Nr: 632-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARNEIRO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu para 

manifestação nos termos do art. 402 do CPP, não havendo requerimento 

de diligências, deverá no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações 

finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86144 Nr: 666-84.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A exequente através de petição juntada à Referência 30 informou que o 

executado não efetuou o pagamento do RPV no prazo legal, razão pela 

qual requer o sequestro do montante devido, que perfaz R$ 17.447,62.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requisitório foi feito em 

11.12.2017 e até o momento não foi cumprido pelo Estado do Mato Grosso.

 Pois bem. Vejamos o que dispõe o artigo 910 do Código de Processo 

Civil/2015 e artigo 100 da Constituição Federal:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal”.

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 

2009)”.

Ainda:

Art. 535 do CPC/2015. “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas 

as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.

Assim, em se tratando de obrigação/Requisição de Pequeno Valor - RPV, 

nessa hipótese, uma vez vencido o prazo fixado na requisição e diante da 

inadimplência do executado, é cabível ordem de bloqueio.

Nesse sentido, eis o posicionamento dos tribunais:

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos 

nos termos do art. 543-C do CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida 

no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do 

TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão 

de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 

35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no 

RMS 50.386/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

EXECUÇÃO. Título Judicial. Requisição de pequeno valor (RPV). 

Sequestro. Requisição encaminhada pelo Juízo da execução à entidade 

devedora. Art. 100, § 3º, da CF. Descumprimento do prazo de pagamento. 

Sequestro de verba suficiente ao pagamento do valor requisitado. 

Cabimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial 1.143.677- RS, no regime dos recursos repetitivos. Recurso 

provido. (TJSP. AI 21040655620168260000, Relator: Antonio Carlos Villen, 

Data do Julgamento: 07.11.2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data da 

Publicação: 08.11.2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

sequestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (TJMT. MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012).

2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, DETERMINANDO o 

BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ': 

03.507.415/0001-44) no valor de R$ 16.652,68 (dezesseis mil, seiscentos 

e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme 

atualização feita pelo Departamento Auxiliar da Presidência, em favor da 

parte exequente. Os autos permanecerão em Gabinete até o resultado do 

bloqueio.

3. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação nos próprios autos, conforme art. 525 do 

CPC/2015;

 4. Em havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação no mesmo prazo legal; caso contrário, certifique-se eventual 

decurso do prazo.

 5. Com ou sem manifestações, voltem os autos em conclusão para 

deliberações quanto a liberação do bloqueio judicial.

6. Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 1514-08.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A exequente através de petição juntada à Referência 31 informou que o 

executado não efetuou o pagamento do RPV no prazo legal, razão pela 

qual requer o sequestro do montante devido, que perfaz R$ 18.152,50.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requisitório foi feito em 

11.12.2017 e até o momento não foi cumprido pelo Estado do Mato Grosso.

 Pois bem. Vejamos o que dispõe o artigo 910 do Código de Processo 

Civil/2015 e artigo 100 da Constituição Federal:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal”.

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 

2009)”.

Ainda:

Art. 535 do CPC/2015. “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas 

as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.

Assim, em se tratando de obrigação/Requisição de Pequeno Valor - RPV, 

nessa hipótese, uma vez vencido o prazo fixado na requisição e diante da 

inadimplência do executado, é cabível ordem de bloqueio.

Nesse sentido, eis o posicionamento dos tribunais:

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos 

nos termos do art. 543-C do CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida 

no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do 

TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão 

de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 

35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no 

RMS 50.386/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

EXECUÇÃO. Título Judicial. Requisição de pequeno valor (RPV). 

Sequestro. Requisição encaminhada pelo Juízo da execução à entidade 

devedora. Art. 100, § 3º, da CF. Descumprimento do prazo de pagamento. 

Sequestro de verba suficiente ao pagamento do valor requisitado. 

Cabimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial 1.143.677- RS, no regime dos recursos repetitivos. Recurso 

provido. (TJSP. AI 21040655620168260000, Relator: Antonio Carlos Villen, 

Data do Julgamento: 07.11.2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data da 

Publicação: 08.11.2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

sequestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (TJMT. MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012).

2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, DETERMINANDO o 

BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ': 

03.507.415/0001-44) no valor de R$ 18.069,98. (dezoito mil, sessenta e 

nove reais e noventa e oito centavos), conforme atualização feita pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, em favor da parte exequente. Os 

autos permanecerão em Gabinete até o resultado do bloqueio.

3. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação nos próprios autos, conforme art. 525 do 

CPC/2015;

 4. Em havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação no mesmo prazo legal; caso contrário, certifique-se eventual 

decurso do prazo.

 5. Com ou sem manifestações, voltem os autos em conclusão para 

deliberações quanto a liberação do bloqueio judicial.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87829 Nr: 1420-26.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A exequente através de petição juntada à Referência 20 informou que o 

executado não efetuou o pagamento do RPV no prazo legal, razão pela 

qual requer o sequestro do montante devido, que perfaz R$ 23.116,88.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requisitório foi feito em 

11.04.2018 e até o momento não foi cumprido pelo Estado do Mato Grosso.

 Pois bem. Vejamos o que dispõe o artigo 910 do Código de Processo 

Civil/2015 e artigo 100 da Constituição Federal:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal”.

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 

2009)”.

Ainda:

Art. 535 do CPC/2015. “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 
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querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas 

as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.

Assim, em se tratando de obrigação/Requisição de Pequeno Valor - RPV, 

nessa hipótese, uma vez vencido o prazo fixado na requisição e diante da 

inadimplência do executado, é cabível ordem de bloqueio.

Nesse sentido, eis o posicionamento dos tribunais:

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos 

nos termos do art. 543-C do CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida 

no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do 

TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão 

de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 

35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no 

RMS 50.386/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

EXECUÇÃO. Título Judicial. Requisição de pequeno valor (RPV). 

Sequestro. Requisição encaminhada pelo Juízo da execução à entidade 

devedora. Art. 100, § 3º, da CF. Descumprimento do prazo de pagamento. 

Sequestro de verba suficiente ao pagamento do valor requisitado. 

Cabimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial 1.143.677- RS, no regime dos recursos repetitivos. Recurso 

provido. (TJSP. AI 21040655620168260000, Relator: Antonio Carlos Villen, 

Data do Julgamento: 07.11.2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data da 

Publicação: 08.11.2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

sequestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (TJMT. MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012).

2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, DETERMINANDO o 

BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ': 

03.507.415/0001-44) no valor de R$ R$ 22.352,92 (Vinte e dois mil, 

trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme 

atualização feita pelo Departamento Auxiliar da Presidência, em favor da 

parte exequente. Os autos permanecerão em Gabinete até o resultado do 

bloqueio.

3. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação nos próprios autos, conforme art. 525 do 

CPC/2015;

 4. Em havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação no mesmo prazo legal; caso contrário, certifique-se eventual 

decurso do prazo.

 5. Com ou sem manifestações, voltem os autos em conclusão para 

deliberações quanto a liberação do bloqueio judicial.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80250 Nr: 568-07.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DIAS MOREIRA - EPP, Orlando Moreira, 

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução das cartas de citação 

de fls. 124/127, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do 

feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100773 Nr: 274-42.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DA SILVA ALVES, Filiação: 

Maria Luzia da Silva, data de nascimento: 24/10/1959, brasileiro(a), natural 

de Jacareacanga-PA, solteiro(a), dono de bar, Telefone 66-99235-7293. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em desfavor de FRANCISCO DA SILVA ALVES pela prática, em tese, dos 

delitos tipificados no artigo 21 do Código Penal, sob a incidência da Lei 

11340/06, perpetrados contra a senhora Natanilde de Aquino da Silva. 

Segundo o Órgão Ministerial, no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 

00h00min, na residência particular, situada na Rua 02, nº 33, bairro Jardim 

Bedin, município de União do Sul/MT, o denunciado, consciente e 

voluntariamente, praticou vias de fato contra a aludida vítima conforme 

boletim de ocorrência (fls. 04-IP), termos de declarações (fl. 06-IP), termo 

de representação (fl. 08-IP), pedido de Providências Protetivas (fl.09-IP) e 

demais elementos probatórios colhidos durante as investigações.

Despacho: Autos Virtuais (Id. 100773)Ação PenalAutor: MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUALRéu: FRANCISCO DA SILVA ALVESVistos.1.Recebo 

a denúncia em face do réu FRANCISCO DA SILVA ALVES, por verificar a 

inexistência de inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os 

pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal 

(art. 395, CPP).2.Cite(m)-se o (a)(s) acusado(s) para responder (em) à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar 

ao(s) denunciado(s), se o(s) mesmo(s) possuem advogado constituído, e 

caso não possua, se tem condições de constituírem advogados. Caso 

o(s) denunciado(s) não apresente(m) a resposta no prazo legal ou não 

constitua(m) Defensor ou informe(m) não possuir condições de constituir 

(em) advogado, nomeio desde já para a defesa do(s) mesmo(s) o ilustre 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, devendo ser intimado da 

nomeação, bem como para oferecer resposta à acusação no prazo legal 

(art. 396 e 396-A, §2º, do CPP).3.Vale ressaltar, em consonância com o 

art. 396-A do CPP, que alterou substancialmente o procedimento no 

processual penal, que não é mais razoável resposta escrita apresentada 
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nos moldes da antiga defesa prévia, sob pena de caracterizar 

cerceamento do direito de defesa, devendo o acusado, logo no início da 

ação penal, ter uma defesa consistente, que represente efetivamente um 

instrumento de defesa. 4.Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério 

Público, apenas com relação aos antecedentes criminais nos termos do 

artigo 1.373, inciso II, do CNGC.5.Comunique-se o recebimento da presente 

ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do 

CNGC).6.Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do 

CNGC).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAEL RIBEIRO, 

digitei.

Cláudia, 25 de setembro de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48213 Nr: 714-24.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, JOSÉ 

PASCHOAL BASTIAN, MARIZA MARTA MARINA BASTIAN, JOEL 

ANTONIAZZI, CLEVERTON BASTIAN, MIRYAN LÚCIA MARINA 

ANTONIAZZI, DANGLEI CRISTINA BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 Autos n. 125/2007 (Id. 48213)Execução de título extrajudicialExequente: 

BANCO DO BRASILExecutado: CDM ARTIGOS DE VESTUÁRIO e 

outrosVistos.1. (...)).Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade 

apresentada.2. Para a executada Danglei Cristina Bastian, citada por 

edital, nomeio como curadora especial a Dra. Tania Mara Rosa Finger, sob 

a fé de seu grau, para, querendo, apresentar embargos à execução, no 

prazo legal.3. Cumpra-se os itens “3 e 4” de fl. 98. Reduza-se a termo a 

penhora realizada à fl. 47, no prazo de 05 (cinco) dias e intime-se o 

executado para assinar o termo.Após, oficie-se o Registro de Imóveis 

para promover a averbação da penhora na matrícula do imóvel, correndo 

eventual despesas ao exequente.Deverá ainda o Exequente trazer aos 

autos a matrícula atualizada, no prazo de 10 (dez) dias.4. Considerando o 

lapso temporal existente entre a data da penhora e a presente data, para 

fins de hasta pública, necessário se faz nova avaliação do imóvel, no 

prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se o mandado.5. Int.6. Diligências 

necessárias.Cláudia, 14 de novembro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81759 Nr: 939-34.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDESON PEREIRA DA 

SILVA - OAB:15846/O

 Autos n. 939-34.2013 (Id. 81759)Execução fiscalExequente: 

UNIÃOExecutado: LUIS CARLOS SECCOVistos.(...) ).Assim, REJEITO a 

exceção de pré-executividade apresentada.Após a preclusão da presente 

decisão, abra-se vista à Exequente para requerer o que de 

direito.Int.Diligências necessárias.Cláudia, 14 de novembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 3204-33.2018.811.0101

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADA, DPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 05/12/2018 às 13:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para ciência do MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106552 Nr: 3124-69.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 05/12/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50390 Nr: 1343-61.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BADIO DA SILVA, MARLENE GOMES DE 

OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NOGUEIRA DE ASSIS GAYA, LILIA 

TEREZINHA MONTEBELLO GAYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:12222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 Autos n. 1343-61.2008.811.0101 (Id. 50390) Ação reivindicatória 

Requerentes: JOSÉ BADIO DA SILVA e outra Requeridos: RENATO 

NOGUEIRA DE ASSIS GAYA e outra Vistos. 1. (...) 2. Fixo os seguintes 

pontos controvertidos, quanto à matéria fática: a) regularidade da 

matrícula n. 19.646 do 1º Ofício Extrajudicial de Sinop e se há 

sobreposição com a matrícula n. 2345 do CRI local; b) a existência de 

posse mansa e pacífica sobre o bem (matrícula n. 2345); c) lapso temporal 

e d) animus domini, eis que a defesa se alinhou à tese usucapienda. 2.1 

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 3. Defiro a produção de prova 

pericial e testemunhal. 3.1 Nomeio como perito judicial Sr. CARLOS 

FERNANDO FERRACIOLLI (...) 4. Para prova testemunhal, designo 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 21 de fevereiro de 

2019, às 16:00 horas. 4.1 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) 5. Com relação ao pedido dos autores no tocante à 

expedição de ofício ao Ibama, entendo que tal diligência poderá ser 

requerida pela própria parte, razão pela qual INDEFIRO. Caso seja negada 

a informação, deverá comprovar nos autos e este Juízo apreciará 

novamente o pedido. 6. Int. 7. Diligências necessárias. Cláudia, 14 de 

novembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97787 Nr: 2190-48.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFS, SGFS, AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 
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OAB:MT - 21.114

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 25/01/2019 às 13:50 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92650 Nr: 2121-50.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BATALHA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens 

apreendidos.Após preclusa esta decisão, determino a doação dos bens 

apreendidos para Associação Pestalozzi, notifique-se a Associação 

Pestalozzi a fim de informar no prazo de 05 (cinco) dias se há interesse 

no bem.Oficie-se a Autoridade Policial, para dar cumprimento a esta 

ordem.Ademais, foi cumprida a transação penal, estando satisfeita a 

obrigação assumida.Assim, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença supra para o Ministério Publico.Ciência ao Ministério 

Público.Oportunamente arquivem-se.Proceda a secretaria as 

comunicações previstas na CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30849 Nr: 1328-51.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Ieda Maria de Almeida Grabner - 

OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como bem ponderado às fls. 163/165, a advogada Ieda Maria de Almeida 

Grabner deve perquirir seus direitos pelas vias adequadas, razão por que 

INDEFIRO o pedido de arbitramento de honorários.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36418 Nr: 67-46.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Lourenço Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

requerida à obrigação de fazer consistente:a)Apresentar plano de 

recuperação da área degrada;b)Proceder com a averbação da reserva 

legal da propriedade inscrita no auto de infração.c)Apresentar laudo 

técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; caso esteja 

sendo explorada em conformidade com as normas ambientais, apresentar 

o plano de manejo; e, por último, na hipótese de exploração ilegal de 

reserva legal, apresentar plano de recuperação da área degradadad)Em 

caso de descumprimento das medidas impostas, fixo multa pecuniária no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)INDEFIRO o pedido relativo à licença 

ambiental, por entender seu descabimento no caso em tela.OFICIE-SE à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de realize a competente 

vistoria, com ulterior remessa de relatório, acerca do local, detalhado a 

este juízo.DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos.P.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29256 Nr: 27-98.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Urbano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Na forma do art. 403, §3º, 

CONCEDO às partes o prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente para 

apresentação de alegações finais ou memoriais. DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 331-97.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): François Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos etc. Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra FRANÇOIS MENDES DA SILVA dando-o como incurso 

nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal. DIANTE DO EXPOSTO, 

nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a punibilidade do delito imputado 

ao réu FRANÇOIS MENDES DA SILVA, com fulcro no art. 107, inciso V, do 

Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição antecipada. II. 

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa. III. Recolha-se mandado de 

prisão, porventura expedido. IV. Após, certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se as providências necessárias e arquivem-se os autos. 

P.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36835 Nr: 652-98.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Zeferino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

requerida à obrigação de fazer consistente:a)Apresentar plano de 

recuperação da área degrada;b)Proceder com a averbação da reserva 

legal da propriedade inscrita no auto de infração.c)Apresentar laudo 

técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; caso esteja 
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sendo explorada em conformidade com as normas ambientais, apresentar 

o plano de manejo; e, por último, na hipótese de exploração ilegal de 

reserva legal, apresentar plano de recuperação da área degradadad)Em 

caso de descumprimento das medidas impostas, fixo multa pecuniária no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)INDEFIRO o pedido relativo à licença 

ambiental, por entender seu descabimento no caso em tela.OFICIE-SE à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de realize a competente 

vistoria, com ulterior remessa de relatório, acerca do local, detalhado a 

este juízo.DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da Lei n. 7.357/85.Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE EXPEÇA-SE certidão de honorários e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P.I.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 373-73.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos etc. INTIME-SE a defesa, na pessoa de seu advogado constituído 

para se manifestar a respeito da certidão de fls. 137. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39013 Nr: 540-95.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonaldo Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial para adequar o valor da causa dos autos 

nº 2565-52.2008.811.0105 – Código nº 36326. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, translade-se 

cópia dessa decisão aos autos principais.Descabem custas e honorários, 

art. 18 Lei 7.347/1985.Após, se nada for requerido, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92470 Nr: 4089-35.2018.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Fozi José Jorge, Magali Pereira Leite, E 

outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel de Tal, Ronaldo Ribeiro, Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais Renascer, Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da Gleba Bauru Unidos Venceremos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Esteves de Lacerda Filho 

- OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte Autora para 

apresentar comprovante de pagamento de diligência do ofical de justiça 

conforme margeados no andamentos de referências 13 e 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67179 Nr: 337-60.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelui Antonio Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geórgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10.298/MT, Gilson Hideo Tacada - OAB:7456-B/MT

 Vistos etc. Cuida-se de processo executivo de pena em que o 

sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. É 

sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais 

prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime 

semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar. Acontece 

que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Colniza-MT não 

possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que 

progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime 

semiaberto é facultado o comparecimento diário para pernoite na Casa de 

Albergado ou, ainda, a apresentação de comprovante de trabalho lícito, 

oportunidade em que lhe são concedidas a prisão domiciliar com 

comparecimento mensal em Juízo. Salienta-se que esta Comarca não 

conta com nenhum estabelecimento prisional adequado e diante da 

realidade exposta, nos termos da Súmula Vinculante n.º 56 não pode o 

recuperando permanecer cumprindo pena em regime mais gravoso. 

Outrossim, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à 

sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, 

que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo 

a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao 

condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, 

através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco 

mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, 

recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho 

extramuros e penitentes em regime semiaberto. Não pode passar sem 

registro que os programas de monitoramento eletrônico tem como grande 

objetivo fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da 

execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve 

como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na 

integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos 

familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao 

combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a 

tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do 

cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais. Todavia, 

considerando que o estabelecimento prisional desta Comarca não conta 

com a disponibilidade de tornozeleira eletrônica deixo de determinar o 

monitoramento nesta modalidade. Com essas considerações, CONCEDO 

ao recuperando o direito de cumprir pena no regime SEMIABERTO, em 

situação de prisão domiciliar, devendo, ainda, submeter-se às obrigações 

abaixo expostas:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 15 (quinze) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A 

comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado; ou

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo (15 dias), na Secretaria da 

Vara Única e Juizados Especiais da Comarca de Colniza, sendo que, em 

todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e 

respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 15 dias, deverá recolher-se 

em seu domicílio, adentrando às 20h até as 06h da manha do dia seguinte;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local de sua 

residência – exceto em situações devidamente justificadas ou em 

situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, 

imediatamente, ao Juízo da Execução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Colniza-MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 
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substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da Vara Única e Juizados 

Especiais da Comarca de Colniza-MT, para assinar o termo de 

comparecimento, comprovar o trabalho do mês. (II). Fica ciente, o 

recuperando, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA 

DAS CONDIÇÕES ACIMA, ESTÁ, DESDE JÁ, AUTORIZADA A SUA 

PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência 

de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e 

REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme 

dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a 

violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento. (III). Caso queira fazer CURSOS, deverá, o 

recuperando, instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva 

matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das 

aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após às 

20:00 horas, o mesmo acontecendo para participação em CULTOS 

RELIGIOSOS, em que deverá apresentar carta da liderança religiosa, o 

endereço da igreja e o respectivo horário do culto; (IV) Assim, ELABORE 

cálculo de pena, com urgência, uma vez que o recuperando foi progredido 

de regime. (V) Inexistindo alegação de nulidade, as partes presentes saem 

devidamente cientes deste ato processual. (VI) O recuperando tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentar comprovante de endereço do 

local em que fixar domicílio. (VII) Cumpra-se. (VIII) O reeducando ficou 

ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete 

em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste 

termo, bem como, cópia do cálculo de sua pena, onde consta a data 

provável de sua progressão de regime. (IX) Dê-se vistas dos autos à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público para se manifestarem quanto ao 

cálculo. (X) Empós, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73279 Nr: 1419-92.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciênica da audiência de conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 17h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87306 Nr: 1142-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA FERNANDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que tome 

ciência da sentença de ref.107.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68652 Nr: 1313-67.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE BERNADINO RODRIGUES, 

JOÃO PEDRO RIZALDE DA CRUZ, Dinael Alves Dias Salvaterra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

Considerando que o presente feito está aguardando o julgamento do 

Recurso em Sentido Estrito n.º 0151344-55.2017.8.11.0000 (Protocolo: 

151344 Ano: 2017), DETERMINO a distribuição dos pedidos de Ref: 264 e 

265 e da cota ministerial de Ref: 273 de forma incidental.

No que tange, às razões recursais juntadas na movimentação de Ref: 271, 

DETERMINO que sejam remetidas à Segunda Câmara Criminal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de serem juntadas aos autos 

de Recurso em Sentido Estrito n.º 0151344-55.2017.8.11.0000 (Protocolo: 

151344 Ano: 2017).

Após a formação do incidente, tornem-me àqueles autos CONCLUSOS 

com a máxima urgência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82118 Nr: 3441-89.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que tomem 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 10/12/2018, às 

17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 1804-45.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete do Nascimento Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 107, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 105/106.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36326 Nr: 2565-52.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonaldo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte 

requerida à obrigação de fazer consistente:a)Apresentar plano de 

recuperação da área degrada;b)Em caso de descumprimento das medidas 

impostas, fixo multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais)INDEFIRO o pedido relativo à licença ambiental, por entender seu 

descabimento no caso em tela; assim como os demais, pelos motivos já 

mencionados.OFICIE-SE à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de 

realize a competente vistoria, com ulterior remessa de relatório, acerca do 
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local, detalhado a este juízo.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 789-75.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 116, em razão do que DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para levantamento da quantia depositada às fls. 115.

COMUNIQUE-SE pessoalmente à parte, por qualquer meio disponível, sobre 

a expedição do alvará.

INTIME-SE o instituto requerido.

Após a retirada do documento, a parte autora deverá esclarecer no prazo 

de 05 (cinco) dias se dá ou não quitação integral ao débito, sendo que o 

seu silêncio será interpretado no sentido positivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68495 Nr: 1196-76.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que tomem 

ciência da audiência de conciliação designada para o dia 10/12/2018, às 

16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90986 Nr: 3328-04.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

dezembro de 2018, às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70314 Nr: 1957-10.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor do requerido (ref.18).

Em preliminar o requerido contestou acerca da ilegitimidade da parte autora 

e perda do objeto da presente ação.

 Tal alegação não merece guarida, eis que o parágrafo único, do art. 6º, 

da Lei 11.804/08, preconiza que após o nascimento com vida, os alimentos 

gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até 

que uma das partes solicite sua revisão.

Assim, ex officio, CONVERTO o presente feito em ação de alimentos, 

passando a criança a figurar como parte autora, sendo representado por 

sua genitora.

O Ministério Público manifestou pelo julgamento antecipado da lide. 

Todavia, o feito não se encontra madura para tanto.

Intime-se a representante da criança para aportar aos autos certidão de 

nascimento de seu filho, bem como especificar provas, justificando a 

pertinência e a adequação.

PROCEDA-SE com as alterações necessárias da autuação do feito.

Vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 1356-48.2008.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUFOUR SOFTWARE LTDA, MARILZA DA 

COSTA CAMPOS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT, Michael Poy Olmi - 

OAB:18.347 OAB/SC, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Impusliono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que, no prazo de cinco dias, informe se a dívida foi completamente 

adimplida e, em caso negativo, apresente demonstrativo de cálculo 

atualizado ao débito, nos termos da decisão de fl.263.

Magnum de Figueiredo Marisco

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 2313-83.2007.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO KEISHITE KIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurício Keishite Kihara - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora com a 

finalidade de se manifestar acerca da certidão de folha 41.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65476 Nr: 875-75.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Impulsiono os autos com a finalidade da parte requerida apresentar 

comprovante de quitação da transação penal presente na folha 38.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Edital
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EDITAL N°. 13/2018/C.A - Excelentíssimo Senhor Doutor Dante Rodrigo 

Aranha da Silva, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Cotriguaçu-MT, por intermédio da Comissão de Inventário, Avaliação e 

Doação dos bens móveis inservíveis disponíveis á baixa patrimonial 

armazenado neste Fórum, designadas pela Portaria 11/2018/C.A, 

(Comissão da COMPIB Comarca de Cotriguaçu), publicada no DJE n. 

10245, disponibilizada em 26/04/2018, torna público para conhecimento 

dos órgãos Municipais, Estaduais, Federais, Entidades Públicas ou 

Privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo 

Estado de Mato Grosso e organização da sociedade civil de interesse 

público, e Portaria n. 429/2017/C.ADM.

* O Edital n° 13/2018/C.A completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33027 Nr: 1184-90.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3.749

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de JOSÉ RIBEIRO DE 

MATOS[...] Tópico síntese do julgadoà a) nome do segurado: JOSÉ 

RIBEIRO DE MATOS; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural; c) renda mensal atual: 01 salário mínimo; d) data de início do 

benefício – DIB: 26/07/2013 (data da citação válida no processo em 

apenso, de Código 61798); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias.Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 16-82.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, concedida a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª 

Região.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda,  deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81281 Nr: 1968-52.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES ORBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 4185-05.2017.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, DRP, LRDL, CKR, CAR, MABR

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Vistos em correição.

Apresentada as primeiras declarações, à SECRETARIA para:

1. CITAR os herdeiros, ficando desde logo aberta a possibilidade de se 

manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 626 do CPC);

2. Em seguida, INTIMAR as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal (artigo 626 do CPC), para que se manifestem sobre os valores 

da avaliação dados pela Inventariante, podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro em 15 (quinze) dias (artigo 629 do CPC) ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(artigo 634 do CPC), para o que, devem se manifestar expressamente;

3. Havendo impugnação (art. 627 e seus incisos), desde logo fica 

determinada a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem (prazo 

comum de 10 dias) e após conclusos para decisão;

4. Não havendo impugnação no prazo indicado e se a as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal concordarem de forma expressa 

com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio, 

deixar-se-á de proceder à avaliação (art. 633 do CPC), INTIMANDO a 

inventariante para últimas declarações (art. 636 do CPC) e posterior 

INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem sobre (prazo comum de 15

dias);

5. Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 do CPC), 

INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após as 

Fazendas Públicas (10 dias), fazendo conclusos para análise.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66498 Nr: 910-19.2015.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAH, ET

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

(...) EXPEDIR alvará judicial para a retirada de documentos de porte 

obrigatório dos veículos TRA/C. TRATOR/NENHUMA, marca/modelo 
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337203-M.BEN Z/LS 1938 (Nacional), ano 2005/2005, potência 380, 

combustível diesel, cor branca, chassi 9BM6960905B423844, placa KAN 

4328, RENAVAM 00860321614 e CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, 

marca/modelo 617514-SR/GU ERRA AG GR (Nacional), ano 2011/2011, 

cor cinza, chassi 9AA07133GBC103613, placa NPM 7514/MT, RENAVAM 

00339446978, bem como para as providências com a finalidade de 

regularização dos referidos documentos, em favor de SAVIO AUGUSTO 

HAMILKA TONETTA.2.INTIMAR as Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(artigo 626 do CPC), para que se manifestem sobre os valores da 

avaliação dados pelo Inventariante, podendo, se deles discordar, juntar 

prova de cadastro em 15 (quinze) dias (artigo 629 do CPC) ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(artigo 634 do CPC), para o que, devem se manifestar 

expressamente.3.Havendo impugnação (art. 627 e seus incisos), desde 

logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem 

(prazo comum de 10 dias), dando-se vistas ao Ministério Público após elas 

(prazo de 10 dias), fazendo conclusos para decisão;4.Não havendo 

impugnação no prazo indicado, expedir Mandado para Oficial de Justiça 

Avaliar os bens indicados no espólio. Havendo bens fora da Comarca, 

desde já fica determinada a Expedição de Precatória para tanto;5.Após a 

juntada da Avaliação feita, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de Intimar ao advogado do denunciado para que 

tenha ciênciado deferimento de transferência de Fls 217-220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74785 Nr: 2013-90.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDFS, RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA CAROLINE BELTRAMINI 

- OAB:21094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) III DISPOSITIVO Por tais motivos, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A 

GUARDA PROVISÓRIA a LENIR DE FÁTIMA SOARES.IV DELIBERAÇÕES 

FINAISPortanto, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o Termo de Guarda 

Provisória em nome de LENIR DE FÁTIMA SOARES;2.INTIMAR a 

parte-autora, por meio da advogada nomeada (pessoalmente) para ciência 

da decisão, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, explique a 

situação em relação à paternidade do menor, considerando ter JONAS DE 

SOUZA CARNEIRO assinado o termo de reconhecimento de paternidade e 

solicitado a inclusão de seu nome, bem como, dos avós paternos na 

certidão de nascimento do menor Kauan Victor Silveira;3.CIENTIFICAR o 

Ministério Público.4.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos. Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81465 Nr: 2070-74.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Expedido mandado de prisão civil em desfavor do executado (Carta 

Precatória para a Comarca de Ouro Preto D’Oeste/RO), verifica-se que até 

o momento não houve notícia de seu cumprimento.

Não obstante, compareceu a representante dos exequentes informando 

que o executado pagou todo o débito alimentar.

Assim, diante de tal informação, REVOGA-SE o mandado de prisão 

anteriormente expedido em desfavor de AMILTON CESAR ALVES.

No mais, à SECRETARIA para:

1. SOLICITAR, imediatamente, a devolução da Carta Precatória, SEM O SEU 

CUMPRIMENTO;

2. INTIMAR os exequentes para que, no prazo de 15 (dias), requeiram o 

que de direito;

3. Em seguida, VISTAS ao Ministério Público para manifestação;

4. Após, conclusos.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30661 Nr: 276-67.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DOS SANTOS - Vulgo 

"Domingão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIBANO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:6492

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67939 Nr: 190-18.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILIANO JOSE MOREIRA DE SOUZA, ARMARINHO 

TRÊS IRMÃOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se que a parte-requerida apresentou resposta, sendo necessária 

a manifestação da parte-autora (art. 350 do CPC).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, por meio de sua advogada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente impugnação à contestação;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82246 Nr: 2497-71.2018.811.0099

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BUCHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, ESTADO DE 

MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte-autora para impugnar a contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso, considerando que foram 

suscitadas preliminares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82246 Nr: 2497-71.2018.811.0099

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BUCHELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Reitera a parte-autora todos os pleitos da Inicial, bem como a aplicação de 

multa e intimação da drogaria Santa Clara.

Salienta-se que, muito embora a petição esteja juntada como “impugnação 

à contestação”, não há no bojo da petição estrutura nesse sentido.

Pois bem. Primeiramente, em relação à aplicação de multa pelo 

descumprimento da “liminar”, isto já foi analisado na decisão que deferiu a 

tutela antecipada, sendo afastada a sua aplicação. Transcreve-se:

Quanto à fixação de multa, a imposição de multa em desfavor da Fazenda 

é oneração da própria comunidade, a qual se verá (ia) diminuída no 

atendimento a outros pleitos por conta do decote a se fazer do orçamento 

público para atender à eventual morosidade de servidor público. Portanto, 

AFASTA-SE a incidência da multa como meio de coerção para o 

cumprimento.

 Em segundo lugar, quanto à intimação da Drogaria Santa Clara, 

“HILDEBRANDO L.D. STAUFFER-ME”, não se verifica pertinência neste 

momento, isto porque já existe orçamento da aludida drogaria juntado aos 

autos, orçamento este que será usado para verificar a média do preço do 

medicamento em eventual análise de bloqueio de verbas dos requeridos, 

não sendo o momento para tanto.

No mais, como certificado, ainda não decorreu o prazo para apresentação 

de resposta pelo Município de Cotriguaçu, o que deve ser feito, devendo o 

processo caminhar.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. CERTIFICAR quanto ao possível decurso de prazo pelo Município de 

Cotriguaçu;

2. Após, INTIMAR a parte-autora para impugnar a contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso, considerando que foram 

suscitadas preliminares;

3. Após, ao Ministério Público para manifestação;

4. Por fim, conclusos para saneamento do feito ou análise de pedido outro.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30552 Nr: 144-10.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MACIEL CUIBANO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FREITAS DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 6.492-B

 à SECRETARIA para:1.VIRTUALIZAR o processo, pois isso facilitará a 

intimação do Estado;2.INTIMAR as partes para a referida audiência;3.Caso 

haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde já fica 

autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo de 

quem requerer;4.CONSIGNE-SE que, nos termos do artigo 455 do CPC, é 

encargo do advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca do dia, da hora e do local da audiência.Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de novembro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35639 Nr: 491-38.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRENKO E CIA LTDA ME, SÉRGIO ANTONIO 

AGUIAR, DAIANE BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de fls. 49, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1227-90.2010.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FURTADO DA SILVA, JOSÉ LUSTOSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAULO LUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989/MT, 

ROSÂNGELA DA SILVA CAPELÃO - OAB:8944/O, SOLANGE 

APARECIDA DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que traga aos autos a guia 

das custas para distribuição da carta precatória conforme solicitado nas 

fls.111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1239-65.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DOS SANTOS, JOÃO NOGUEIRA 

SIEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao despacho de ref. 46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29495 Nr: 567-04.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA FERREIRA GALLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CENTURIÃO, BARTOLOMEU SOUSA 

CASTELIANO, JOÃO LUCIANO DA SILVA - SGT PM, AURELIGIA DOS 

PRAZERES MESQUITA, ELMA APARECIDA DE LIMA MARTINS, JOSINEIDE 

AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, JOSÉ ROMILDO VIEIRA PANCIERI, SAID 
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FRANCISCO CANAN, ALDO HAVERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 100-64.2003.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES JORDÃO, VAGNER 

RODRIGUES GOULART - Vulgo "Baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO RODRIGUES JORDÃO, Filiação: 

Sebastião Rodrigues Jordão e Maria Pereira Jordão, data de nascimento: 

15/12/1968, brasileiro(a), natural de Guipapa-PE, solteiro(a), serviços 

gerais e atualmente em local incerto e não sabido VAGNER RODRIGUES 

GOULART - VULGO "BAIXINHO", Filiação: José Farias Goulart e Antonia 

Rodrigues Cardoso, data de nascimento: 24/04/1982, brasileiro(a), natural 

de Imperatriz do Maranhão-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos acusados para que compareçam à Sessão 

para Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri designada para o dia 15 de 

março de 2019, às 08h00min, na Sala de Audiências do Fórum de 

Cotriguaçu.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou os acusados como 

incursos no artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 15 de março de 2019, às 08h00min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.NÃO SE ENCONTROU 

ENDEREÇO atualizado de Samuel Rodrigues Gonçalves (fls. 28 e 111), 

porém ele era companheiro de Fabiana da Silva, a qual foi arrolada e teve 

endereço encontrado em Colniza. Assim, quando da intimação de Fabiana 

(expedição de Precatória), SOLICITAR INTIMAÇÃO de Samuel 

(possivelmente residindo com ela) ou pelo menos alguma INFORMAÇÃO de 

paradeiro dele (a ser dada por Fabiana);2.Não se procurou endereço 

atualizado de Adonai, pois é policial civil que foi encontrado recentemente 

para outro Júri;3.Quanto a Joselito Eulálio, embora conste como Policial 

Civil, encontrou-se endereço em Juruena. Assim, manter contato com a 

Polícia Civil e verificar onde estaria lotado Joselito (se é que ainda 

trabalha), intimando-o no endereço de Juruena se não houver notícia 

concreta;4.INTIMAR os acusados via Edital;5.PROVIDENCIAR (se isso já 

não foi feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), 

atentando-se à questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível 

intimação da outra parte;6.ATENTAR-SE à questão de eventual 

INSTRUMENTO apreendido e sua exibição em Plenário;7.INTIMAR as 

testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos 

endereços indicados;8.INTIMAR os acusados e a Defesa (pessoalmente, 

se Defensor nomeado);9.ESTANDO PRESO o acusado, OFICIAR à Direção 

do Presídio respectivo e requisitar a condução do preso ao Fórum de 

Cotriguaçu na data e horário especificados;10.INTIMAR os 

jurados;11.INTIMAR o Ministério Público;12.EXTRAIR cópias desta decisão 

e da Pronúncia, as quais deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. 

único, do CPP).Publicar. Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a 

preparação da Sessão Plenária.Cotriguaçu/MT, 09/11/2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 12 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30748 Nr: 384-96.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GDMS, GDMS, LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIMAR DE MEIRA, Rg: 1.675.105-1, 

Filiação: Ambrosio de Meira e Inês de Meira, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido ADENILTON SANTOS SENA, Rg: 2.064.362-4, 

Filiação: Audeni Agostinho Sena e Maria Souza Santos, data de 

nascimento: 30/01/1986, brasileiro(a), natural de Porto Seguro-BA, 

solteiro(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 1) Intimar o Requerido, Adenilton Santos Sena para que 

conforme o despacho ao final transcrito para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor abaixo indicado, 

correspondente ao período de 02 meses, comprovar que já o fez ou a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (CPC, art. 733). 2) 

Intimar Lucimar de Maria para que, ciênte, cumpra a determinação judicial 

firmada nos autos e abaixo consignada, mais precisamente para que a 

representante dos requerentes informe se houve ( e se está havendo) o 

pagamento dos alimentos.

Resumo da Inicial: Os menores Gabrielly de Meira Sena, nascida em 

18/07/2006, Gabryel de Meira Sena, nascido em 25/09/2004, são filhos do 

executado. O executado tem, sem justa causa, descumprido a sua 

obrigação alimentar, deixando de ajudar a prover o sustento de seus 

filhos.

Despacho/Decisão: Vistos...Verifica-se que a citação por Edital do 

executado se deu antes mesmo de ser feito diligência visando ao encontro 

do endereço, com o que se tem por equivocada a citação por Edital, 

consoante, dentre outros, o quanto decidido pelo STJ no REsp 1280855/SP 

(Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2012). Por 

isso, TORNA-SE SEM EFEITO a citação por edital promovida para citação 

do executado. Com a indicação do endereço da representante dos 

alimentandos, deve-se buscar a intimação daquela para informar se há 

quitação da dívida. Em razão disso, JUNTA-SE pesquisa no INFOJUD 

quanto ao executadoPor isso, à SECRETARIA para:1.CITAR o executado 

para os fins já indicados anteriormente;2.NÃO ENCONTRADO (pelo menos 

algum deles), CITAR por Edital (art. 256, II, do CPC), atentando-se ao art. 

257 do CPC, isso para, no prazo de 15 dias após prazo do Edital, adotar a 

postura que lhe convier (inclusive pagamento). Prazo do edital: 20 

dias.3.EXPEDIR Precatória (TANGARÁ DA SERRA, cf. documento juntado) 

para que a representante dos alimentandos informe se houve (e se está 

havendo) o pagamento dos alimentos; 4.Após, conclusos. Cotriguaçu/MT, 

22 de março de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 09 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 29495 Nr: 567-04.2007.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA FERREIRA GALLETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CENTURIÃO, BARTOLOMEU SOUSA 

CASTELIANO, JOÃO LUCIANO DA SILVA - SGT PM, AURELIGIA DOS 

PRAZERES MESQUITA, ELMA APARECIDA DE LIMA MARTINS, JOSINEIDE 

AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, JOSÉ ROMILDO VIEIRA PANCIERI, SAID 

FRANCISCO CANAN, ALDO HAVERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 
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OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 2750-59.2018.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI VIEIRA DE GOIS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não obstante o processo estra concluso para prolação de sentença, ao 

analisar os documentos constantes na Inicial e os que foram juntados no 

decorrer da marcha processual, não se encontrou a certidão de óbito em 

nome de EPAMINONDAS DA COSTA MEDEIROS.

Cabe sublinhar que a comprovação do falecimento do titular das contas 

nas quais se pretende o levantamento, através da certidão de óbito, é de 

suma importância para o deslinde do processo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos a certidão de óbito em nome de 

EPAMINONDAS DA COSTA MEDEIROS;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-autora 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, 

ressaltando que o silêncio importará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo do item “1.a” ou com a juntada de manifestação, 

conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de novembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82857 Nr: 2848-44.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Ante o exposto, NEGA-SE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA a 

MANOEL APARECIDO COSTA MAGALHÃES. Por isso, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a Defesa; 2. No mais, aguardar o cumprimento das 

diligências pendentes, cobrando resposta quando se ultrapassar o prazo 

indicado. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 549-75.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE ROGALSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a fim de que apresente 

os dados bancários para expedição de Alvará Judicial para levantamento 

dos valores depositados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71731 Nr: 2540-76.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMARA SOUZA CAMILO, Cpf: 

01948046156, Rg: 19498586, Filiação: Maria Aparecida de Souza e Elpidio 

Camilo, data de nascimento: 16/12/1989, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, convivente e atualmente em local incerto e não sabido LUIS 

SILVA DE CARVALHO, Cpf: 03865891608, Rg: 1405035-8, Filiação: José 

Basílio de Carvalho e Lindaura da Silva de Carvalho, data de nascimento: 

01/07/1979, brasileiro(a), natural de Ouro Preto do Oeste-RO, convivente, 

chapeiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação das partes para que fiquem ciente da sentença 

abaixo trascrita.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 23 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 13 de novembro de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69881 Nr: 1388-90.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA PREUSS, Filiação: Joaquim 

Preuss e Nilza Pereira Santos Preuss, data de nascimento: 01/11/1996, 

brasileiro(a), natural de Juína-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, Rg: 2131416-0, Filiação: 

Adelino Manuel da Silva e Maira de Lourdes da Silva, data de nascimento: 

20/06/1989, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), pintor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação da Requerente e do Requerido acima 

qualficado para que que fique ciente da sentença abaixo transcrita..

Sentença: PATRICIA PREUSS, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, requereu medidas protetivas de urgência, com fulcro na Lei 

11.340/06, em face de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. As medidas 

pleiteadas foram deferidas.Tentada a intimação da requerente para 

manifestar interesse na manutenção das medidas, não se obteve êxito 

tendo em vista que a requerente se mudou sem deixar endereço.O 

Ministério Público manifestou-se pela extinção e arquivamento do 

processo, haja vista o notório desrespeito ao andamento processual e 
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desídia da vítima em manter este Juízo atualizado quanto ao pedido de 

aplicação de medidas protetivas, que após mais de 06 meses ainda não 

compareceu nos autos para informar seu interesse. É o que deve ser 

relatado.Verifica-se que não há qualquer notícia da requerente no sentido 

de querer a manutenção das medidas aplicadas a partir do requerimento 

feito.Desta forma, não há como manter em trâmite um procedimento em 

que não há interesse daquela por quem foram aplicadas as medidas, o 

que significaria total incongruência. Isso não significa que novas medidas 

não possam ser aplicadas por motivos outros (ou até mesmo em 

decorrência da mesma questão aventada no requerimento anterior). Ante 

o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas determinadas nos autos, 

JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Publicar. Intimar o requerido e a requerente, ficando desde já 

determinada a intimação por edital, caso se faça necessário. Após o 

trânsito em julgado, arquivar com as baixas de estilo.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 13 de novembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31120 Nr: 526-03.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SADI AZEVEDO CARDOSO - ME (Restaurante e 

Mercearia JM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KINFUKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT, 

Quintella & Mello Advogados Associados - OAB:1217/MT, Sandra 

Corrêa de Mello - OAB:19680/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30345 Nr: 1334-42.2007.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE SCHUTZ FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADANI PRIMO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADANI PRIMO TRICHES - 

OAB:39433/PR

 Vistos...

Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o início do 

cumprimento da sentença.

 Concorda-se que o executado deva ser intimado na pessoa de seu 

advogado (art. 513, §2º, I, do CPC), tendo em vista que o requerimento 

para o cumprimento se deu antes de um do trânsito em julgado (art. 514, 

§4º, do CPC).

 Por isto, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

2. INTIMAR o requerido (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação (art. 

523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do CPC 

(incidência de multa de 10%);

3. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado, com ou sem a 

impugnação (“embargos”) do executado, certifique-se e intimar a 

parte-autora para algum requerimento;

4. Já havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a parte-autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 300-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos em correição...

À parte-autora para manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30745 Nr: 417-86.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI TEODORO CANDIDO - Vulgo "Jô", DANIEL 

BALMANT DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI, BANCO 

NOSSA CAIXA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7445/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos em correição...

A intimação do advogado de Joceli deve se dar via Dje.

Assim, remetendo-se ao despacho de fl. 131:

1.INTIMAR o advogado, via Dje, para a manifestação acerca do ponto ali 

mencionado;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1362-39.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE GAYESKI RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON VANDERLEI PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR GRINCHPUM ARRUDA - 

OAB:32845/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

I RELATÓRIO

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que não foram encontrados bens em nome da 

parte-executada.

Intimada, a parte-autora não solucionou o ponto. Requereu a suspensão 

do processo (provavelmente com fulcro no art. 921, III, do CPC), porém 

não se concorda com sua aplicação em sede de Juizados, pois a matéria 

relativa ao cenário de “não localização de bens” é tratada expressamente, 

não havendo que se falar em aplicação subsidiária do CPC.

 Verifica-se, assim, a incidência do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

frisando-se a desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 
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extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95).

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.

Intimar, INCLUSIVE PARA FINS DE RECEBER OS DOCUMENTOS 

PORVENTURA JUNTADOS (prazo de 15 dias ou, após arquivamento, em 

qualquer tempo até a destruição).

 Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31763 Nr: 1308-10.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIDNEI MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que não foram encontrados bens em nome da 

parte-executada.

Intimada, a parte-autora não solucionou o ponto.

 Verifica-se, assim, a incidência do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

frisando-se a desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95).

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.

Intimar, INCLUSIVE PARA FINS DE RECEBER OS DOCUMENTOS 

PORVENTURA JUNTADOS (prazo de 15 dias a contar da intimação ou em 

qualquer prazo, após o arquivamento, até a destruição).

 Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 1238-27.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287

 Vistos em correição...

Em que pese o pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito, 

deve-se ter em mente a estrutura normativa dos arts. 133 e ss. do CPC 

(aplicáveis por força do art. 1.062 do CPC), ou seja, trata-se de incidente 

processual, com necessidade de indicação dos pressupostos para a 

desconsideração, pleito de citação (com necessidade de indicação de 

endereços, portanto), etc.

Assim, indefere-se, por ora, o processamento do pedido.

Por isso:

1. INTIMAR a parte-autora para conhecimento e manifestações;

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30895 Nr: 473-22.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO EVANGELISTA REGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que não foram encontrados bens em nome da 

parte-executada.

Intimada, a parte-autora não solucionou o ponto.

 Verifica-se, assim, a incidência do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

frisando-se a desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95).

 III DISPOSITIVO

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95).

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.

Intimar, INCLUSIVE PARA FINS DE RECEBER OS DOCUMENTOS 

PORVENTURA JUNTADOS.

 Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32318 Nr: 458-19.2009.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Vistos em correição...

Mantida a sentença, descabe falar em interesse recursal da recorrida. 

Assim, ARQUIVAR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31120 Nr: 526-03.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SADI AZEVEDO CARDOSO - ME (Restaurante e 

Mercearia JM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KINFUKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT, 

Quintella & Mello Advogados Associados - OAB:1217/MT, Sandra 

Corrêa de Mello - OAB:19680/MT

 Vistos em correição...

Não se mostra necessária a penhora para os "embargos", tendo em vista 

a nova redação do art. 525 do CPC, aqui defendida a aplicação.
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Assim, já cadastrados os nobres advogados, devem ser intimados para, 

querendo, apresentarem os embargos. No mais, cabe abrir a possibilidade 

de manifestação da exequente, isso para se manifestar sobre os bens 

oferecidos.

Assim, INTIMAR a exequente para se manifestar sobre os bens 

oferecidos, bem como a executada, isso para, querendo, apresentar 

embargos.

Após manifestações, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 308-72.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO BAPTISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-A/MT

 Vistos...[...] .Assim, EXTINGUE-SE o processo, com fulcro no art. 51, III, da 

Lei 96099/95.Frise-se que a parte poderá ingressar/continuar o 

cumprimento de sentença no Juízo competente, juntando cópia integral 

destes autos, ficando ressalvada eventual interrupção de prescrição, 

inexistindo prejuízo processual ou material.Sem condenação ao 

pagamento de custas e honorários.Por isto, à SECRETARIA 

para:1. INTIMAR as par tes;2.Após t rânsi to em ju lgado, 

arquivar.Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31272 Nr: 843-98.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIFAS LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS nº 6.838

 Vistos...[...] .A parte exequente formulou pedido de cumprimento de 

sentença.Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Concorda-se que o executado deva 

ser intimado na pessoa de seu advogado, já que compareceu ao processo 

em data recente. Por isto, à SECRETARIA para:1.CONVERTER O TIPO DO 

PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, se ainda não foi 

feito;2.INTIMAR o requerido (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o conteúdo do “cumprimento de 

sentença”;3.Sem impugnação (“embargos”) do executado ou havendo 

concordância, por celeridade:a.CONSIDERAR homologados os cálculos 

apresentados;b.DECLINA-SE da competência em favor do Juízo 

Universal;c.Nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, EXTINGUE-SE o 

processo, não havendo que se falar em remessa ao Juízo 

Universal;d.Frise-se que a parte poderá ingressar/continuar o 

cumprimento de sentença no Juízo competente, juntando cópia integral 

destes autos, ficando ressalvada eventual interrupção de prescrição, 

inexistindo prejuízo processual ou material.e.Sem condenação ao 

pagamento de custas e honorários.4.Havendo impugnação (“embargos”) 

pela Executada, INTIMAR a exequente para se manifestar e, após, 

conclusos. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 12 de novembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25806 Nr: 1214-67.2005.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZETTE CRISTINA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:2526DF;7499A/MT, ERVI GARBIN - OAB:3523-B/MT, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:25675/RJ, SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...

Cumprir a decisão de fls. 116/116v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31674 Nr: 1270-95.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEITÃO AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB: 

3.536-B/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648

 Vistos em correição...

O depósito feito pela requerida não abarca o que é devido, isso segundo a 

autora.

 Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o início do 

cumprimento da sentença.

 Concorda-se que o executado deva ser intimado na pessoa de seu 

advogado (art. 513, §2º, I, do CPC), tendo em vista que o requerimento 

para o cumprimento se deu antes de um do trânsito em julgado (art. 514, 

§4º, do CPC).

 Por isto, à SECRETARIA para:

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito;

1.1.PROVIDENCIAR a Expedição de Alvará do valor já depositado para a 

conta indicada na fl. 131, seguindo o processo quanto ao restante 

indicado pela autora;

2. INTIMAR o requerido (POR MEIO DE SEU PATRONO) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante da condenação (art. 

523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, §1°, do CPC 

(incidência de multa de 10%);

3. Não efetuado o pagamento no prazo mencionado, com ou sem a 

impugnação (“embargos”) do executado, certifique-se e intimar a 

parte-autora para algum requerimento;

4. Já havendo requerimento de alguma forma de penhora (Bacenjud, por 

exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a parte-autora.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 49-10.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A rep/ pela Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Joquelina Pereira Leite 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Pelo exposto, REVOGO a decisão de fls. 404/404-vº, determinando o seu 

desentranhamento dos autos, mediante certidão.Em razão do manifesto 

ato atentatório à dignidade da justiça por parte do executado Geraldo 

Batista Filho e seu advogado Renato Dias Coutinho Neto, OAB/MT 

11.003-A, com fundamento no art. 774, parágrafo único do CPC, 

CONDENO o devedor ao pagamento de MULTA DE 20% (VINTE POR 
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CENTO) sobre o valor atualizado da execução em favor do exequente, 

exigível nos próprios autos do processo. Diante da gravidade dos fatos, 

determino ainda:i) o envio de cópia integral dos autos à Exma. Sra. 

Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados de Jaciara, Dra. Estela 

Maris Piveta, para a adoção das medidas administrativas que entender 

pertinentes através do órgão da OAB competente em relação ao 

advogado Renato Dias Coutinho Neto, OAB/MT 11.003-A.ii) o envio de 

cópia integral dos autos ao d. promotor de justiça desta comarca, Dr. 

Adalberto Ferreira de Souza Junior, para ciência e eventual adoção das 

medidas cabíveis.iii) a expedição imediata de novo mandado de penhora 

de quantos bens bastarem para quitação da dívida, para cumprimento 

COM URGÊNCIA.iv) defiro e determino o apensamento do presente feito ao 

de nº 379-70.2011.811.0034.v) intime-se o exequente para acostar a 

procuração de suas causídicas no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Dom Aquino-MT, 13 de novembro de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 3386-60.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 FUNDAMENTO E DECIDO. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pelo requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. (...)Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a conceder a 

parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, no valor de 01 (um) salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

indeferimento administrativo, (DIB em 05.09.2017) e data de início de 

pagamento na data desta sentença (DIP 31.08.2018). CONDENO o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data do 

indeferimento administrativo até a data desta sentença. (...). Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Declaro a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (...)Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57439 Nr: 2087-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria da Vara Única-Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 2019

O(A) Doutor(a) ALCINDO PERES DA ROSA Juiz(a) de Direito em 

Substituição Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom 

Aquino - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, neste Juízo da Vara Única da Comarca de 

Dom Aquino - MT, foram alistados para compor o Corpo de Jurados do ano 

de 2019 , nos termos do artigo 426 do Código de Processo Penal, os 

cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri:

01 – Adelalícia Amorim dos Santos – Professora Aposentada.

02 – Adriano Rosa Longuim – Professor

03 – Aldenira Pereira Brandão - Professora

04 – Aldirene Santana do Monte Stevanato – Professora.

05 - Altair aparecido Razera – Professor

06 – Alonso Gomes dos Santos – Professor.

07 – Anselmo Ferreira de Souza – Funcionário Público.

08 - Antônio Carlos da Silva - Professor

09 – Auro José de Souza - Vendedor

10 - Carlos Antunes Souza de Oliveira – Funileiro.

11 - Cecília Moraes da Silva – Farmacêutica

12 - Celenir Aparecida Costa Magalhães Ferreira – do lar

13 – Creuza Pereira da Silva – Professora Aposentada.

14 – Danila Moraes Silva Souza – Funcionária Pública

15 – Dejalizete Leopoldino Ferreira dos Santos – Professora.

16 – Donizete Ferreira da Cruz – Auxiliar de Farmácia

17 – Donizete Dias Dourado – Lavrador

18 - Donizete Alves de Araújo – Professor

19 – Edélson Martins do Anjos – Funcionário Público.

20 – Eduardo Gomes Lacerda – Funcionário Público.

21 - Ellém Delmondes Soares dos Santos – Professora Aposentada

22 – Eudinete Brandão de Amorim – Comerciante

23 – Elizabeth Monção de França Pessoa – Extencionista Rural

24 – Elizabete Oliveira Soares – Contadora

25 – Everaldo de Almeida – Comerciante

26 – Fábio Pereira Borges – Assessor Pedagógico

 27 – Flávio Alves Gonçalves - Motorista

28 – Francisco Guedes Neto – Comerciante.

29 – Geraldo Di Lacerda Dias – Autônomo

30 – Giovanni Justino dos Anjos – Funcionário Público.

31 – Ingrid Nanuzzi Fernandes – Funcionária Pública

32 – Ivonete Mendes de Sá – Professora

33 – Jânio Alves de Oliveira – Comerciante

34 - Jefferson Sales Pereira - Professor

35 – Joá Carvalho Barbosa - Comerciante

36 – João Albino Filho – Agropecuarista.

37 – Joary Rodrigues Campos – Funcionário Público Aposentado

38 – Joeny Ribeiro da Silva – Professora.

39 – Jonair Martins dos Anjos – Funcionário Público

40 – Joquelina Pereira Leite Batista – Professora Aposentada

41 - José Batista Torres – Funcionário Público

42 - José Rodrigues de Souza – Agrônomo

43 – Jucimar Oliveira Campos – Funcionário Público

44 – Jussara Costa de Sales – Funcionária Pública

45 - Laura Patrícia Macêdo Di Loreto – Psicóloga

 46 – Leonardo Alencar Correia – Bancário

 47 – Leiliane do Nascimento – Funcionária Pública

48 – Leiliane Ferreira de Souza - Comerciante

49 – Luciene Santana do Monte – Agente de Administração Pública

50 – Luciney Fernanda da Silva – Professora

51 – Lourivaldo dos Reis Lima – Agente de Saúde

52 – Luiz Castro de Souza – Fotografo

53 – Luiz Carlos de Lara – Seringueiro

54 – Luiz Relbe Rodrigues – Autônomo

 55 - Marcela Teodoro de Rezende e Silva - Enfermeira

56 – Maria Clarinda da Silva Santos – Professora

57 – Maria Conceição Alves Costa – Professora Aposentada

58 – Maria do Carmo Rodrigues de Araújo – Professora

59 – Maria de Fátima Gomes de Oliveira – Professora Aposentada

60 – Maria Rita da Silva - Professora

61 – Marcilia Ferreira da Cruz – Funcionária Pública

62 – Marilza Ferreira Alves – Comerciante

63 – Milton Amorim Gomes – Funcionário Público

64 – Moisés Furtado Leite – Pedreiro

65 – Neldite Alves de Oliveira – Funcionária Pública - aposentada

66 – Neuza Conceição de Souza – Enfermeira

67 – Pascoal Lopes dos Santos – Funcionário Público

68 – Ricardo Kogima – Bioquímico
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69 – Ruth Getúlio Patrício – Funcionária Pública

70 – Sirlene Vieira de Jesus – Contadora

71 – Sizinando Santos Farias – Auxiliar de Farmácia

72 - Sueli Aparecida Cock Corrêa – Auxiliar de Cartório

 73 - Suzi Aparecida de Oliveira Rúbio – Funcionária Pública

74 – Telma Bogucheski Ribeiro - Professora

75 - Tiago Correa Hernandes - Auxiliar de Cartório

76 – Valdenice Santos Pereira – Agente de Administração Pública

77 – Vanderlene de Senna – Autônoma

78 – Wanusa Soares Alves – Funcionaria Pública

79 – Wanderlucia Ferreira de Carvalho - Professora

80 – Zeile Pereira Borges – Professora.

81 - Zarlan Dias Ferreira – Funcionário Público.

 E para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

Edital, que será publicado e fixado na forma da Lei. ADVERTÊNCIAS: nos 

termos do Parágrafo Único, do Art. 434 do Código de Processo Penal, 

seguem transcritos os seguintes dispositivos legais daquele código que 

disciplinam a Função de Jurado: “Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. 

O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de 

notória idoneidade. § 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos 

trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, 

credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de 

instrução. § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo 

com a condição econômica do jurado. Art. 437. Estão isentos do serviço 

do júri: I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os 

Governadores e seus respectivos Secretários; III – os membros do 

Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital 

e Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; VII – as 

autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; VIII – os 

militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos 

que requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem, 

demonstrando justo impedimento. Art. 438. A recusa ao serviço do júri 

fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever 

de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 

políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. § 1o Entende-se por 

serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, 

assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na 

Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para 

esses fins. § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Art. 439. O exercício 

efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e 

estabelecerá presunção de idoneidade moral. Art. 440. Constitui também 

direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em 

igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 

concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 

funcional ou remoção voluntária. Art. 441. Nenhum desconto será feito 

nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão 

do júri. Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer 

no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Art. 443. 

Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 

comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até 

o momento da chamada dos jurados. Art. 444. O jurado somente será 

dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata 

dos trabalhos. Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de 

exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o 

são os juízes togados. Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, 

serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e 

escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 

deste Código. O presente Edital será afixado em local de Costume. Dado e 

passado pela Única Vara Criminal desta Comarca de Dom Aquino, Estado 

de Mato Grosso, aos 08 (oito) dias do mês de novembro do ano de 2018 

(dois mil e dezoito). Eu ___________________ (Erick Leite Ferreira) 

Gestor Judiciário que o digitei e assino.

 Dom Aquino - MT, 8 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz(a) de Direito em Substituição Legal

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 924-67.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei de Paula Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado VANDERLEY DE 

PAULA BUENO em 04 (quatro) meses de detenção.CONSIDERAÇÕES 

FINAISEstabeleço o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena 

privativa da liberdade do acusado, em conformidade com o disposto no 

artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal.Incabível a conversão da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, 

§2º do CP, visto que o delito foi cometido mediante violência, 

consubstanciado ao fato de o delito ter sido praticado no contexto 

doméstico.(...)Deixo de promover a suspensão da pena, de que trata o art. 

77 e seguintes do Código Penal, haja vista que seu prazo mínimo é de dois 

anos e suas condições similares ao regime aberto, sendo muito mais 

interessante ao réu o cumprimento das condições no regime 

aberto.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista a 

ausência de qualquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, que justifiquem a segregação cautelar, bem como a vista 

da pena a que será submetido.Tendo em vista que o acusado está sendo 

assistido pela Defensoria Pública e por ser considerado pessoa pobre na 

forma da lei, deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

processuais.Inexistem bens a serem destinados.Transitada em julgado 

esta decisão, determino:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local;b) 

Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) Oficie-se ao 

TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo competente.REVOGO eventuais medidas protetivas deferidas em 

favor da vítima em face da presente ação penal.Após, arquive-se o 

presente feito, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Dom Aquino-MT, 26 de maio de 2017.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010477-36.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENEU REPRESENTACOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L R RAZERA ENXOVAIS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº 8010477-36.2015.8.11.0034 

EXEQUENTE: RENEU REPRESENTAÇÕES – EIRELI EPP EXECUTADO: X L R 

RAZERA ENXOVAIS - ME VISTOS ETC. Considerando o endereço 

informado pela parte autora (Id.: 12550933), à secretaria elabore-se 

cálculo do débito. Em seguida, INTIME-SE a parte executada para que 

pague a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação bem como sob pena 

penhora e avaliação de bens. Não efetuado o pagamento, certifique-se, e, 

em sequência intime-se a exequente para em 15 (quinze) dias requerer o 

que entender de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Dom 

Aquino/MT, 22 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))
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DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000313-29.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos Advogados do REQUERENTE: 

ALEXANDER PARMIGIANI - MT0018912A e DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - MT0012466S, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino 

Data: 19/12/2018 Hora: 14:45, devendo comunicar seu cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como do inteiro tero da Medida Liminar indeferida, a 

seguir transcrita: "VISTOS ETC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada JOSÉ 

PEDRO BARBOSA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO, partes já qualificadas na inicial. Inicialmente, entendo que o 

pedido de concessão da justiça gratuita está PREJUDICADO, considerando 

que o artigo 54 da Lei 9.099/95 garante o acesso ao Juizado Especial em 

primeiro grau independentemente do pagamento de custas, taxas ou 

despesas processuais. Por outro lado, denoto que o autor pugna pela 

concessão de tutela de urgência para retirada de seu nome do SERASA, 

SPC e SCPC. Desta forma saliento que aplicável ao caso as disposições 

do CPC que prevê a necessidade do preenchimento cumulativo de três 

requisitos para a concessão da tutela de urgência em seu artigo 300, a 

saber: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

vindicado, também chamado de fumus boni iuris (caput); a existência de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo ou periculum in 

mora (caput); e a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§3º). De início, deparo-me com a ausência de fumus boni iuris, 

imperando o indeferimento da medida pedida, considerando que o autor 

não trouxe documentos hábeis a indicar a irregularidade do débito cobrado 

pela requerida. Conforme se tem dos autos os débitos consistem em 

encargos referentes à uma conta corrente que o autor possui com a ré. 

Ocorre que não basta a ausência de movimentação para cancelamento da 

conta, sendo de conhecimento de qualquer correntista que enquanto ativa 

gerará encargos e tarifas descontados mensalmente. Além disso, a 

resolução que considerava inativa a conta sem movimentação há mais de 

seis meses não se encontra mais vigente, considerando-se legítimos os 

débitos de manutenção quando não demonstrado o pedido do cliente de 

encerramento da conta, como vemos do seguinte julgado do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

NEGATIVAÇÃO DE NOME DE CORRENTISTA – DÉBITOS GERADOS POR 

TAXAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE 

CONTA BANCÁRIA INATIVA SEM MOVIMENTAÇÃO – ARTIGO 2º, INCISO III 

E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 2.025/93 DO BACEN – 

NORMATIVO REVOGADO PELA RESOLUÇÃO Nº 2.303/96 DO BACEN – 

ENCERRAMENTO DE CONTA A DEPENDER DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO 

FORMAL DO CORRENTISTA – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITOS 

REGULARMENTE CONSTITUÍDOS – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – RECURSO 

PROVIDO. A norma do artigo 2º, inciso III e parágrafo único, da Resolução 

nº 2.025/93 do BACEN, segundo o qual se deve considerar inativa a conta 

bancária sem movimentação há mais de seis meses, foi revogada pela 

Resolução nº 2.303/96 do BACEN, de modo que o encerramento de conta 

corrente depende de prévia solicitação expressa e por escrito do 

correntista. Ausente a comprovação da solicitação expressa do 

cancelamento ou encerramento da conta corrente, os débitos constituídos 

pelas tarifas cobradas pela manutenção da referida conta se revelam 

legítimos, de modo que a negativação do nome do correntista constitui 

exercício regular de um direito do banco credor. Aliás, vendo o extrato 

acostado pelo requerente, vê-se que os mesmos encargos vinham sendo 

descontados à época da última movimentação, quando o litigante 

depositou valor para positivar o saldo em conta, de forma que ao parar de 

movimentá-la por mais de 03 anos, sem sequer solicitar seu encerramento, 

assumiu risco da nova cobrança dos encargos dos quais já estava ciente. 

Assim, a princípio, não há elementos que indiquem a probabilidade do 

débito ser ilegal, impondo-se o indeferimento da tutela pedida. Por tal 

razão, já ausente o primeiro dos requisitos para a concessão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência com fulcro no artigo 300 do CPC. Por outro 

lado, DETERMINO a realização de audiência para buscar a solução 

consensual do conflito, a ser realizada pela conciliadora do Juízo e 

designada pela secretaria do Juizado Especial Cível. Depois, CITE-SE o 

requerido e INTIME-O para comparecer à solenidade designada, sob pena 

de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Se não houver acordo, o requerido 

poderá oferecer contestação até o momento da audiência de instrução e 

julgamento. Cumpra-se. DOM AQUINO, 14 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-42.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1000241-42.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - MT16728/O-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 19/12/2018 Hora: 15:15, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais, bem como do inteiro teor da medida liminar 

indeferida, a seguir transcrita: "VISTOS ETC. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada 

RICARDO PEREIRA DE LIMA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., partes já qualificadas na inicial. O autor 

pugna pela concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança 

do débito e as medidas coercitivas para pagamento, como inclusão de seu 

nome no SPC/SERASA e corte do fornecimento de energia. Aplica-se ao 

caso as disposições do CPC que prevê a necessidade do preenchimento 

cumulativo de três requisitos para a concessão da tutela de urgência em 

seu artigo 300, a saber: a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito vindicado, também chamado de fumus boni iuris 

(caput); a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo ou periculum in mora (caput); e a inexistência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º). De início, constato a 

ausência de fumus boni iuris, imperando o indeferimento da medida pedida, 

considerando que o autor não trouxe documentos hábeis a indicar a 

irregularidade do débito cobrado pela requerida. Em que pese a discussão 

acerca da possível arbitrariedade da reclamada no procedimento unilateral 

para apuração de eventuais valores não pagos (sonegados) no medidor 

do postulante, o autor não colacionou aos autos o histórico dos registros 

de consumo de energia elétrica, que a princípio poderiam alicerçar suas 

alegações expostas na peça basilar. Ademais, não há como aferir, neste 

momento processual, se a perícia realizada pela reclamada foi 

efetivamente unilateral ou se foi oportunizada a participação do 

consumidor na sua elaboração, uma vez que a inicial apresenta somente a 

notificação dos resultados da perícia e três faturas de energia. Assim, a 

concessão da tutela se basearia em meras conjecturas, o que tornaria a 

decisão temerária e arbitrária, violando-se, ainda, o dever de 

fundamentação do convencimento. Por tal razão, já ausente o primeiro dos 

requisitos para a concessão, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com 

fulcro no artigo 300 do CPC. Por outro lado, DETERMINO a realização de 

audiência para buscar a solução consensual do conflito, a ser realizada 

pela conciliadora do Juízo e designada pela secretaria do Juizado Especial 

Cível. Depois, CITE-SE o requerido e INTIME-O para comparecer à 

solenidade designada, sob pena de revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95). Se 

não houver acordo, o requerido poderá oferecer contestação até o 

momento da audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se." DOM 

AQUINO, 14 de novembro de 2018.
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Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84820 Nr: 1680-25.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza - 

OAB:MT/13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Vânia Santos de Souza 

Dornelles, em que figura como polo passivo o ESTADO DO MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84683 Nr: 1591-02.2018.811.0093

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJF, HLF, RJF, MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de um acordo formulado entre as partes IRACEMA JORGE 

FERREIRA, HILTON LUZ FERREIRA, ROBSON JOSÉ FERREIRA E MARIA 

MARTA MENDES, em favor da menor ALICIA MARIAM MENDES FERREIRA.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como guarda, visitas e prestação alimentícia.

Tendo em vista a regularidade de seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 04/08, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Isentas as partes de custas e despesas processuais, haja vista que 

beneficiários da gratuidade de justiça.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Em cumprimento a r. Decisão (ID 

11547450), impulsiono os autos para intimar os requeridos: TECIDOS E 

ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - CNPJ: 17.359.233/0001-88 e 

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12, para que efetue o 

quitação total do débito. Sinop-MT 13 de novembro de 2018 Marta 

Rodrigues da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-35.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & LIEBICH LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (REQUERIDO)

OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E 

TABELIONATO DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Em cumprimento a r. Decisão (ID 

11547450), impulsiono os autos para intimar os requeridos: TECIDOS E 

ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA - CNPJ: 17.359.233/0001-88 e 

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12, para que efetue o 

quitação total do débito. Sinop-MT 13 de novembro de 2018 Marta 

Rodrigues da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73435 Nr: 186-33.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA VIEIRA BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, Camila Dill Rosseto - OAB:19.905/O

 Vistos em Correição.

Diante da Petição juntada nos autos, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73417 Nr: 168-12.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Heep

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA F. BOFF - OAB:MT 

- 11.894

 Vistos em Correição.

Considerando que a Defensoria não atua mais nesta Comarca, nomeio o 

Dr. Marcos de Moura Horta, regularmente inscrito no cadastro de 

advogados OAB/MT 9.811-B, para patrocinar os interesses do réu.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109836 Nr: 2852-54.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA, Maria José Sartori de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Feranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]).Sendo assim, determino, nos termos do art. 678 do CPC, a 

suspensão das medidas constritivas do imóvel urbano penhorado nos 

autos da execução, qual seja: Lote nº 10 (A e B), quadra 04, setor 3, 

localizado na Av. Alcides Moreno Capeline, s/nº, e a manutenção da 

posse do imóvel aos embargantes.Cite-se o embargado nos termos do art. 

677, § 3º, CPC, para contestar os embargos em 15 dias (art. 679, 

CPC).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 114302 Nr: 1520-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2º Vara de Mirassol D'Oeste - MT, Posto 

Danubio Azul LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosimeire Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276 - B, Thiago Milani - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Evangelista de Jesus 

- OAB:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5(cinco) dias depositar o valor 

das diligências sob pena de devolução da Carta Precatória a comarca de 

origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38859 Nr: 1059-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Baungratz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 Intimação da parte ré para apresentação dos memoriais finais, no prazo 

de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 116709 Nr: 3329-43.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOVICZ COLCHOES EIRELI - ME, SANDRO 

DE OLIVEIRA REMOVICZ, Natal Camargo Removicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 118486 Nr: 4440-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCONDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 48-21.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO SIQUEIRA DA SILVA, Múltipla 

Engenharia e Construção Ltda, Ivan Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Fábio Henrique Alves, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 09/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41106 Nr: 485-67.2011.811.0087

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Cristina Sodoski, Agnaldo Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Guimarães Colucci - 

OAB:OAB/MT - 21671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 118555 Nr: 4484-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) José 

Carlos Skrzyszowski Junior, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

endereço eletrônico: 
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"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 119247 Nr: 4951-60.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Sabon Vaz - 

OAB:340731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Aduz o autor, em síntese, que é portador de neoplasia maligna de 

pulmão (CID C.34.9), sente fortes dores no peito, falta de apetite e muito 

cansaço, sendo que já realizou o tratamento convencional de 

quimioterapia, porém não houve melhora considerável. Postula pela 

obtenção de alvará para poder adquirir junto ao laboratório PDT Pharma a 

substância fostoetanolamina sintética para que possa ter alguma chance 

de cura. Pois bem. Apesar das alegações do autor, constata-se que a 

substância pleiteada não é registrada na ANVISA e não possui estudo 

clínico que comprove sua eficácia e ausência de riscos à saúde. Além 

disso, a Lei nº 13.269/2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina 

sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, teve sua 

eficácia suspensa pelo STF (ADI 5501), o que torna inviável a procedência 

do pleito em análise. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DO MEDICAMENTO 

FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DO 

REQUERENTE. 1. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido. 

Fornecimento desautorizado por decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Inexistência de registro na ANVISA. Impossibilidade de obrigar terceiros à 

entrega do fármaco. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - AC: 

03013305620188240010 Braco do Norte 0301330-56.2018.8.24.0010, 

Relator: Raulino Jacó Brüning, Data de Julgamento: 09/08/2018, Primeira 

Câmara de Direito Civil) Logo, inviável conceder-se alvará para que o autor 

adquira substância sem comprovação de segurança e eficácia, mormente 

por haver decisão do STF em sentido contrário. Do exposto, julgo 

improcedente o pedido e, por consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13233 Nr: 690-60.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemir dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Cartões S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Marcus Petrônio de Souza Dias - 

OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Ernesto Borges Filho - OAB:MS 379

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi requerido as fls, 146/148, certidão com 

finalidade de propor agravo em face da decisão dos autos fls, 127/129, 

recolhida Guia nº 91505, e expedido nesta data a certidão cuja cópia 

seque anexo.

Guiratinga - MT, 13 de novembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31969 Nr: 563-49.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abelardo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para de suspensão do feito 

deferido pelo MM. Juiz as fls, 118. Intimo o requeente através de seu 

advogado do decurso do prazo fixado pelo MM. Juiz, dando regular 

andamento ao feito na forma deliberada, sob pena de arquivamento do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 414-97.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.9947-B-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Francineli Ferri Salvini - Procuradora Federal - 

OAB:66967, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento das informações trasidas pelo requerido INSS, quanto a 

implantação do beneficio, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37892 Nr: 1011-51.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo José Ramos Sergi, Adicionora 

Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 13 de novembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30454 Nr: 295-29.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Tetsuya Nakashima - 

OAB:10.286/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da certidão de fls, 233, dando prosseguimento ao feito, 

requerendo o que for necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45884 Nr: 2607-36.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de Jesus Miranda - Pessoa Jurídica, 

Domingos de Jesus Miranda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:19897/MT

 Autos n° 2607-36.2016.811.0036

 Código: 45884

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 55 da parte exequente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 06 

(seis) meses, o qual deverá ser arquivado provisoriamente, sem baixa na 

distribuição.

2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13 de Novembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35371 Nr: 18-08.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, ISAIAS CAMPOS FILHO - OAB:2470-MT, Leonardo 

Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Autos n° 18-08.2015.811.0036 (35371)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que a Defensoria Pública no Ofício de nº 62/2018/DP/MT/GGA 

de fls. 463, informou que não poderá atuar na defesa do réu na Sessão 

de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 22/11/2018, às 

13:30hs (MT) por decisão do Sr. Defensor Público-Geral Dr. Silvio 

Jeferson de Santana exarada no procedimento nº 553821/2018.

1) Dessa forma, NOMEIO como Defensor Dativo para atuar na defesa do 

réu na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 

22/11/2018, às 13:30hs (MT), o Advogado DR. ISAÍAS CAMPOS FILHO, 

OAB-MT 2470.

2) Nesse sentido, INTIME-SE o Nobre Procurador da referida nomeação. 

Além disso, AUTORIZO a carga rápida dos autos pelo defensor nomeado 

para que tenha o devido conhecimento do presente feito.

3) Após, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA a serventia todas as 

determinações presentes na decisão de fls. 436 para a regular realização 

da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 13/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59567 Nr: 2146-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião José de Souza - 

OAB:22452/MT

 )Assim, a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares é 

solução processual suficiente para o presente caso, com fulcro no art. 

321, do CPP.Determino de acordo com a situação carreada aos autos, a 

imposição de MEDIDAS CAUTELARES presentes no art. 319 do Código de 

Processo Penal, em face do indiciado, a saber:a) Comparecimento a todos 

os atos processuais;c) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 

15 dias, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo. d) 

Comparecimento mensal neste Juízo até o dia 10 de cada mês para 

informar e justificar suas atividades.DecidoAssim, ausente o periculum 

libertatis, REVOGO a prisão preventiva da indiciada DEJAIR JOSE DE 

SOUZA, e CONCEDO liberdade provisória, condicionada ao cumprimento 

das medidas cautelares impostas.Sirva a presente decisão 

excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA, devendo a acusada ser 

POSTO EM LIBERDADE, salvo se por outro motivo não estiver preso. 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa TécnicaCumpra-se, COM 

URGÊNCIA devendo o Oficial de Justiça intimar a indiciada das condições 

impostas.Dando continuidade ao feito, INTIME-SE as defesas dos 

acusados à apresentarem memorias finais, no prazo legal.Guiratinga/MT, 

13/11/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 1335-07.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Governo do Estado 

do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO 

PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por 

consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I do NCPC, para isso:1) CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida liminarmente às fls. 56/57, para TORNAR 

DEFINITIVA a DETERMINAÇÃO para que o Município de Guiratinga – MT e o 

Estado Mato Grosso providenciem vaga para realização da cirurgia de 

implante de anel intraestomal, seja em estabelecimento público ou privado, 

conveniado ou não ao Sistema Único de Saúde (SUS) em favor de DAVI 

CARVALHO MACHADO, ora assistido.2) Assim, por se tratar de tutela de 

urgência deferida liminarmente, confirmada por sentença, DETERMINO que 

o requerido a cumpra de imediato, sob pena de BLOQUEIO ONLINE, via 

Bacenjud, do valor necessário para a procedência da referida 

cirurgia/implante.Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.3) NOTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO, para que tenha 

ciência da presente sentença, bem como demonstre se houve ou não o 

cumprimento da decisão liminar confirmada por esta sentença, bem como 

requeira o que entender de direito.4) Em não havendo interposição de 

recurso voluntário no prazo legal, pelo fato do valor líquido não ser 

SUPERIOR a 100 (cem) salários mínimos vigentes, DEIXO de realizar a 

remessa do presente feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

(TJMT) para o REEXAME NECESSÁRIO da presente lide, conforme 

preceitua o art. 496 do Novo CPC Após, nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 13/11/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47259 Nr: 694-82.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Aparecido Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT, Tatiani Pinto de Lara Vieira - OAB:MT-19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/O

 Autos n° 694-82.2017.811.0036 (47259)

Produção Antecipada de Provas

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE do depósito da PARTE AUTORA em benefício do perito 
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nomeado, em referência ao acréscimo de honorários periciais de 

R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

2) Nesse sentido, CUMPRA-SE a serventia os demais dispositivos já 

fixados na decisão de fl. 87/88.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 13/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59289 Nr: 2046-41.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorone Gestão de Ativos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2046-41.2018.811.0036 (59289)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido de RECONSIDERAÇÃO da parte autora de fls. 56/60, 

pois não encontro razões para mudar o posicionamento e fundamento 

deste Juízo já firmados na decisão de fls. 44/45.

2) CIENTE da designação de Audiência de Conciliação para o dia 

03/12/2018, às 14:30 horas, a qual deverá ser realizada nos termos 

expostos na decisão de fls. 44/45, além disso, ADVIRTO as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, conforme estabelece o art. 334, §8º do Novo Código 

de Processo Civil.

3) Nos termos da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 82, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu Causídico, para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, INFORME nos autos a direção, localização detalhada e as 

características, exigidas pelo Meirinho, da referida propriedade rural em 

que encontra-se o requerido, bem como PAGUE a guia de custas 

referente as diligências do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

Mandado em tela, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, por inexistência 

de qualificação suficiente das partes.

4) Após transcurso do prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os 

autos conclusos

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 13/11/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 1035-74.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Petrônio de Souza 

Dias - OAB:9652

 Considerando a juntada na ref. 31 do Acordão do AI. 

1005864-92.2018.811.0000 (PJE) da segunda Câmara de Direito Privado 

do TJMT. INTIMO a parte autora, através de seu procurador, para 

querendo, e no prazo de 10 (dez) dias, apreente impugnação à 

contestação de ref. 15. Considerando que o requerido apresentou 

RECONVENÇÃO na ref. 15, fica intimado o autor/reconvindo através de 

seu procurador, para querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta (art. 343, § 1º do NCPC. Tudo na forma do despacho de ref. 17 e 

24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 144-53.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Processo n.º 144-53.2018.811.0036

Código: 54574

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária dos acusados art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 23/01/2019, às 

14h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado Paulo André Carvalho Dias para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 30 de Outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31320 Nr: 1165-74.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Machado Estevam 

Rocha - OAB:247552/SP, Bernardo Buosi - OAB:227541/SP, 

CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, Fábio André Fadiga - 

OAB:139.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Processo nº: 1165-74.2012.811.0036

Código: 31320

Cível

Decisão

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a requerida compareceu a 

Defensoria Pública informando não possuir condições para constituir 

advogado.

Diante disso, DETERMINO que a secretaria abra VISTA dos autos a 

DEFENSORIA PÚBLICA, para que patrocine os interesses da requerida.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 10 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31320 Nr: 1165-74.2012.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Machado Estevam 

Rocha - OAB:247552/SP, Bernardo Buosi - OAB:227541/SP, 

CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:154853, Fábio André Fadiga - 

OAB:139.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos nº 1665-74.2012.811.0036

Código: 31320

Decisão.

Vistos, etc.

Em analise aos autos verifica-se que não foi devidamente cumprida à 

intimação do requerido conforme certidão de fls. 60.

Desta forma postergo a analise do pedido de fls. 82/86. DETERMINO que a 

secretaria intime-se o requerido de acordo com os esclarecimentos da 

certidão de fls. 60.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de Dezembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos e etc., Recebo o recurso apresentado eis que tempestivo. 

INTIME-SE a parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo 

legal. Após, encaminhe-se o presente à Turma Recursal para análise do 

recurso ora interposto, com as nossas homenagens de praxe. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 14 

de junho de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-63.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-33.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

leal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-33.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELY FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-18.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAETANO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria para impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-03.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCON OSCAR KLEY BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU SOARES COIMBRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 
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legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ELYNE DE MORAES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-78.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA PAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-10.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALENCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-77.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-69.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-84.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE PRADA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-24.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-39.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FERNANDES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA NAIR GONCALVES AMORIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-09.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-54.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERALINO GOMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-31.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA DE ABREU LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-16.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-98.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-76.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria a impugnar a contestação, se quiser, no prazo 

legal.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81352 Nr: 93-90.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA BARROS FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado2. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenç, nos termos da decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77852 Nr: 210-18.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Roberto Carrara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Requerida ora Apelada, via DJE, para no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto à ref.38, 

conforme determina o art. 1.010, § 1º do Novo Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80009 Nr: 1331-81.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO STURMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o cumprrimento do 

Mandado de Citação, conforme disposto no Provimento nº07/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante de pagamento acompanhado da 

respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser preenchida acessando o 
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site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 31710 Nr: 56-20.2004.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR ADELO RAMME, NAIR LUCIA RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:2.611, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Ouvernei - 

OAB:13.051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967MT

 Processo nº 56-20.2004.811.0096 (Código 31710)

Requerente: Hernandes dos Santos

 Requerido: Zelir Adelo Ramme e Nair Lucia Ramme

Vistos.

Proceda-se ao desentranhamento do mandado de avaliação (fls. 330), 

conforme requerido no petitório de f. 340, observando as informações 

adicionais prestadas às fls. 336/337.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80185 Nr: 1419-22.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA MENDES LORDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor indicado na 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista o cumprimento do 

Mandado de Citação (ref.33), conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências. 

Bem como, no mesmo prazo, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81264 Nr: 38-42.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉZAR FRANCISCO BEIM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça de ref. 21, 

nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via 

DJE, para no prazo de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45151 Nr: 775-60.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. C. VALLIM - ME, WILSON CESAR VALLIN, 

LENICE TEODORO VALIM, EDNA DA SILVA CARREIRA VALLIM, SERGIO 

PAULO VALLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de decurso de prazo lavrada às fls. 144, nos 

termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209, ambos da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 91068 Nr: 2196-36.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO PEREIRA DA SILVA, GUSTAVO LUIZ 

DE PAULA, DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - OAB:18563, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Processo nº 2196-36.2018.811.0096 (Código 91068)

Requerente: Delegacia Municipal de Itaúba/MT

Indiciado: Diogo da Silva, Gustavo Luiz de Paula e Hyago Pereira da Silva

Vistos.

Em tempo, RETIFICO o erro material constante da decisão de ref. 39, para 

constar o nome do indiciado HYAGO PEREIRA DA SILVA, ao invés de 

Diogo da Silva.

Cumpra-se nos demais termos expedindo o necessário.

Itaúba, 12 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71464 Nr: 747-19.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Batistello - 

OAB:25.906/SC, LUIZ FILIPE PERONDI - OAB:38747

 Considerando a não localização da testemunha Valmor Vilson Valmorbida 

(fls.151-verso), nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, Art. 482, VI e 785, §3º, ambos da CNGC, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) 

do denunciado, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar 

endereço atualizado da referida testemunha ou requerer o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 686-32.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE JESUS CORDOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, 

Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Processo nº 686-32.2011.811.0096 (Código 47714)

Requerente: Valdir de Jesus Cordova

Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 141, bem como do documento de fls. 142, 

que demonstra que o agravo de instrumento foi negado provimento, à 

unanimidade, pela Primeira Turma do TRF da 1ª Região, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara CUMPRA in totum o determinado às fls. 114, expedindo 

o necessário com urgência.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38625 Nr: 25-29.2006.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Processo nº 25-29.2006.811.0096 (Código 38625)

Requerente: Município de Itaúba/MT – Estado de Mato Grosso

Requerido: Valdir Donato

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 339, INTIME-SE o senhor perito, 

pela derradeira vez, para se manifestar nos autos quanto à discordância 

do valor da proposta formulada pelo litisconsorte Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47617 Nr: 589-32.2011.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar Correa de Morais 

Júnior - OAB:23343, Celso Borges de Moura - OAB:OAB/MT 9.124, 

Luiz Eduardo Piroseli - OAB:23144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - OAB:

 Processo nº 589-32.2011.811.0096 (Código 47617)

Exequente: Dilmar Correa de Moraes

 Executado: Wilson Manoel de Oliveira

Vistos.

Devolva-se os autos a esta Serventia de Vara para que diligenciem quanto 

ao ofício expedido pelo juízo deprecante em 13/12/2017, em que 

encaminha para apreciação deste juízo a petição de fls. 335/337.

Outrossim, DETERMINO que esta Serventia diligencie junto aquele juízo 

quanto ao atual endereço do executado Wilson Manoel de Oliveira.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71862 Nr: 1157-77.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1157-77.2013.811.0096 (Código 71862)

Exequente: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

Executado: Antonio Pereira da Silva

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o executado informou ao Oficial de 

Justiça que necessita de defensor público/advogado dativo (fls. 80).

Assim, intime-se a parte executada para que compareça à Diretoria deste 

foro munida de seus documentos pessoais, comprovante de endereço e 

declaração de renda, oportunidade em que, apresentando os documentos 

encimados, lhe será nomeado defensor dativo, caso preenchidos os 

requisitos legais.

 Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70267 Nr: 528-40.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 528-40.2012.811.0096 (Código 70267)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 Executado: Vilceu Francisco Marchetti

Vistos.

Considerando o suposto falecimento do executado, deixo de analisar por 

ora o petitório de fls. 30.

Assim, considerando não constar nos autos cópia da certidão de óbito, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara promova o necessário para 

comprovar a respectiva informação juntando cópia da certidão de óbito do 

executado, Vilceu Francisco Marchetti.

Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE expeça o necessário.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 945-80.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061/B, 

Marcio Fernando Carneiro - OAB:17975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão (ref. 11), conforme disposto no 

Provimento nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de 

pagamento acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve 

s e r  p r e e n c h i d a  a c e s s a n d o  o  s i t e 

www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81300 Nr: 63-55.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA DE JESUS MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da sentença de ref. 32, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo 

de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito, soob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47647 Nr: 619-67.2011.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Leme Antonio - 

OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Requerente, via DJE, para no prazo legal, contrarrazoar o Recurso 

de Apelação de fls. 182/186.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 1169-18.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 

19981-O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia, para ABSOLVER o réu NORBERTO BATISTA DOS SANTOS 

quanto ao crime previsto no art. 155, §1º, art. 129, §9º, c/c art. 14, II, todos 

do Código Penal e art. 24 –A, da Lei 11.340/06, com fulcro no art. 386, VII, 

do Código de Processo Penal; e CONDENAR o réu NORBERTO BATISTA 

DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 

11.340/06, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva, todos c/c os art. 

5, III e art. 7, I, IV e V, da Lei 11.340/06.IV – (...)Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 42 do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de 

Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU no que 

tange a pena privativa de liberdade referente ao crime do artigo 24-A, da 

Lei nº 11.340/06, uma vez que a reprimenda já foi integralmente 

cumprida.DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:Condeno o réu ao pagamento das 

despesas e custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de 

Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado, 

providencie-se a conta das custas e da multa, intimando-se o sentenciado 

a pagá-las em 10 (dez) dias.EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo o réu 

ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo 

estiver preso.Cumpram-se as demais disposições da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Às providências.Itaúba, 12 de novembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80931 Nr: 1575-10.2016.811.0096

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA, JOSÉ LUCAS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ANTONIO DE CARVALHO, 

ROBERTO LOPES CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9667/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson de Oliveira - 

OAB:18029, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, WELLINGTON DA 

SILVA CARVALHAIS - OAB:17219/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1207, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para no 

prazo legal, querendo, apresentar impugnação às contestações e 

documentos de ref. 35 e 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46652 Nr: 400-88.2010.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSSV, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, 

JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a justificativa e documentos apresentados às fls. 138/187, 

nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70606 Nr: 850-60.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAI PEDRO DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 850-60.2012.811.0096 (Código: 70606)

Requerente: Orai Pedro de Meira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando que a autarquia ré apresentou concordância com o cálculo 

apresentado, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o 

disposto no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se 

ao pagamento de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art. 535, §3º ,NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba, 05 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46343 Nr: 72-61.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMT, RMT, IDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente, via DJE, acerca da sentença proferida `as fls. 79/79-v, 

conforme dispositivo, adiante transcrito: (...)Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, III do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça. Considerando a nomeação de 

defensor dativo à f. 37, FIXO os honorários advocatícios em 01 (um) URH, 

em consonância com a complexidade do feito e os serviços prestados 

pela causídica. Expeça-se certidão de crédito em favor da causídica, com 

o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79583 Nr: 1051-13.2016.811.0096
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA, 

RODRIGO DUARTE DE OLIVEIRA, ROBSON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMESTICO 

LTDA, CNPJ: 03253109000200. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA, RODRIGO DUARTE 

DE OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS - 200 

UPF., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5881/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 42.570,83 - Valor Atualizado: R$ 38.700,76 - Valor 

Honorários: R$ 3.870,07

Despacho/Decisão: Vistos.RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos.CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 8º da Lei 6.830/80).A citação será 

feita pelo correio, salvo se exequente requerer a citação por Oficial de 

Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço 

de “entrega” domiciliar de correspondência (art. 8º, I, da Lei 

6.830/80).FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento.Não pago o 

débito, nem garantida a execução, CONCLUSOS para análise dos demais 

pedidos.Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do seguro garantia, de outra maneira do depósito, se for o 

caso (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 13 de novembro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87026 Nr: 2952-79.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalton Vital Pereira - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo 

endereço da Parte Executada, conforme determinado à ref. 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46448 Nr: 187-82.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMT, RMT, IDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, acerca da sentença proferida `as fls. 78/78-v, 

conforme dispositivo, adiante transcrito: (...)Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, III do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento das 

custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade em razão do 

deferimento da gratuidade da justiça. Considerando a nomeação de 

defensor dativo à f. 40, FIXO os honorários advocatícios em 01 (um) URH, 

em consonância com a complexidade do feito e os serviços prestados 

pela causídica. Expeça-se certidão de crédito em favor da causídica, com 

o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 185-15.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMT, RMT, IDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Hiagna Morgana Magalhães 

Vieira - OAB:MT 19.973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

Parte Exequente, via DJE, acerca da sentença proferida `as fls. 79/79-v, 

conforme dispositivo, adiante transcrito: (...)Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, III do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo, suspendo sua exigibilidade em razão do deferimento da 

gratuidade da justiça. Considerando a nomeação de defensor dativo à f. 

41, FIXO os honorários advocatícios em 01 (um) URH, em consonância 

com a complexidade do feito e os serviços prestados pela causídica. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da causídica, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71853 Nr: 1146-48.2013.811.0096

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARQUES DOS SANTOS, SINEIA 

FERNANDES ABREU, FRANCISCA ALMIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B, vanuza sagais - OAB:13.113

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, impulsiono estes 

autos ao setor competente, com a finalidade de intimar os advogados das 

Partes Requeridas ora Apeladas, via DJE, para no prazo de 15(quinze) 

dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto à 

ref.23.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71049 Nr: 329-81.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA, MANOEL NUNES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Barreto da Cruz - 

OAB:17.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wander Martins Bernandes - 

OAB:15.604/MT

 Considerando que a penhora "on line" restou infrutífera, consoante se 

extrai do recibo de bloqueio juntado às fls.157/159, nos termos da 

Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209, ambos da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Exequente, 

via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, conforme determinado na decisão 

de fls. 156/156-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76195 Nr: 799-44.2015.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE APARECIDA BONAMETO, INES DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, e Art. 

1.208, §1º da CNGC/MT, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

expedição de edital de citação, conforme determinado à ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87804 Nr: 294-48.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a missiva de ref. 8, foi devolvida com diligência 

infrutifera, nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 

ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70993 Nr: 278-70.2013.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO TADEU GRIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 278-70.2013.811.0096 (Código 70993)

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento s.a

Requerido: Luiz Fernando Tadeu grimas

Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 80, pelo que determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o decurso do prazo, INTIME-SE à parte autora, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 21 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47257 Nr: 230-82.2011.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MORAS DELATORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE GONÇALVES REBUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiomar Aparecido 

Andreazi - OAB:30941/PR, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 

14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma T. Cielo Mânica - OAB:MT-3508-B

 Processo nº 230-82.2011.811.0096 (Código 47257)

Requerente: Valdemar Moras Delatorre

Requerido: Eunice Gonçalves Rebussi

Vistos.

Intimem-se as parte sobre o retorno dos autos à origem.

Considerando que a sentença prolatada às fls. 136/143 foi mantida 

incólume, cumpra-se integralmente as determinações lançadas no ato 

sentencial.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Itaúba, 06 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76308 Nr: 872-16.2015.811.0096

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI ALVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA CRISTINA TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 CERTIDÃO

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERENTE, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 524,25 ( quinhentos e vinte e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º 

da CNGC/TJMP. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

391,12 (trezentos e noventa e um reais e doze centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 133,13 (cento e trinta e três reais e 

treze centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 583-54.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CLAUDINO DA ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O

 Processo nº: 583-54.2013.811.0096 (Código: 71300)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Indiciado: Antônio Claudino da Rocha Neto

Vistos.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 87 comprovam o cumprimento integral da transação 

penal imposta ao suposto autor do fato Antônio Claudino da Rocha Neto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez às fls. 90 pugnando pela 

extinção da punibilidade pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTÔNIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, no 

que concerne a fattispecie constante destes autos.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Deixo de determinar a intimação pessoal do acusado, nos termos do 

Enunciado 105 do FONAJE, que dispõe que na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade, é desnecessária a intimação do autor do fato ou 

do réu.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Itaúba, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-36.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº 1000132-36.2018.8.11.0096 Promovente: Antonio Calzolari 

Promovido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao 

subsequente julgamento do mérito, consistente na configuração da 

litispendência. Após detida análise dos autos verifico que há a ocorrência 

do fenômeno da litispendência, pois os três elementos - partes, pedido e 

causa de pedir - são idênticos aos autos nº 1000131-51.2018.8.11.0096, 

em consulta realizada no PJe. Insta consignar que o reconhecimento da 

litispendência visa impedir a reprodução de causa idêntica, de modo que a 

extinção do feito proposto posteriormente é medida que se impõe. Por todo 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, de forma anômola, com 

fundamento nos artigos 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itaúba, 13 de novembro de 

2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57527 Nr: 1339-03.2018.811.0027

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Certifique-se o decurso do prazo em aberto, caso já decorrido, dê regular 

andamento ao feito.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de setembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 2322-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane Cristina Biancato - 

OAB:57280/PR

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43230 Nr: 531-66.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDSON OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA 

CORBELINO NA PESSOA DO GERENTE DE TRIBUTOS ESTADDUAIS 

OSCAR MOTOHIRO KATSU MAT. 465513791 E SEU SUPERVISOR DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS, Oscar Motohiro Katsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o recurso interposto pela parte requerida.

Intime-se a parte autora para apresentar as suas contrarrazões, no prazo 

legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35046 Nr: 1532-57.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BENTO PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Maria 

Lúcia Bento Procópio em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.
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Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, com relação ao crédito, considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2096-94.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público 

em desfavor de Cicero dos Santos Silva, devidamente qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei n.º 

11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do 

Código Penal.

O acusado foi regularmente notificado, apresentando defesa preliminar 

(ref. 16).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da instrução 

processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla 

defesa.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.

 Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e 

por apontar indícios de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo 

Ministério Público, nos termos em que fora posta em juízo, dando ao réu 

Cicero dos Santos Silva atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no 

artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma 

do artigo 69 do Código Penal, vez que há elementos indiciários suficientes 

para embasar a peça inaugural da ação penal.

Da prisão preventiva.

Em detida análise aos autos, verifico que o pedido de manutenção da 

prisão preventiva do acusado Cicero dos Santos Silva formulado pelo 

Ministério Público merece acolhimento, pelas razões em que passo a 

expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo 

Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do 

processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, 

se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 

querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na 

plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da 

materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in 

libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e 

da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

 Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva 

estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais 

sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e 

prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no “caput” do art. 312 do Código de Processo 

Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova 

trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem 

como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do acusado, 

consoante Boletim de Ocorrência e termos de declarações das 

testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi 

delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, 

representado pela necessidade da garantia da ordem pública, haja vista à 

contumácia do denunciado na prática delitiva, devidamente demonstrada 

nos autos, por este possuir outras ações penais (cód. 338209, 419004, 

300280 e 487959), sendo que sua liberdade colocará em risco a paz 

social, possibilitando à reiteração da conduta criminosa que lhe é 

imputada.

Por outro lado, o delito de tráfico de drogas é o grande mal que assola 

este país, sendo desencadeador de outros graves crimes como furto, 

roubo, latrocínio e homicídio, dentre outros.

Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo 

Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos 

com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se de tráfico de drogas, apenado com pena 

máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora 

legal.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a 

ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à 

sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas 

cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que 

insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa..

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 

413, §3° ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão 

preventiva do denunciado Cicero dos Santos Silva.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 10h00, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório dos acusados.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 806-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vejo que diante das teses conflitantes, houve e a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

da parte autora, sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do 

advogado Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, 

no valor correspondente a 02 (duas) URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.
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Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 675-11.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico - OAB:

 No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59486 Nr: 2261-44.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ebenezer Alves Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE BAFFA CLAVERO - 

OAB:22972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 

13 de novembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 918 Nr: 1-68.1999.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itiquira Energética S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Machado de Araújo, Irma Luzia 

Machado de Araújo, Espólio de Brandão Araújo Filho, Ceres Dione Teixeira 

Araújo, Espólio de José Carlos Machado de Araújo, Nilma Balbino Machado 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:15.082/MT, RODRIGO PAPALÉO FERMANN - 

OAB:79.227/RS, VINICIUS GUSTAVO SARTURI - OAB:58.388/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A-MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT, Tania Benedita Correia - OAB:7170-E

 Portanto, a questão concernente à exploração da jazida deverá ser 

analisada pelo juízo monocrático, que através da nova prova pericial 

poderá asseverar quanto ao direito de indenização.”Voto do Relator Des. 

Evandro Stábile, seguido por todos os demais membros daquela colenda 

Câmara (fls. 1.381).Ademais, caso seja interposto recurso contra a 

sentença atacada, não haverá qualquer óbice para que a segunda 

instância ou até mesmo aos tribunais superiores, revejam o seu teor e fixe 

valor justo de indenização pelas jazidas minerais, caso assim entendam, 

pois há nos autos laudo de pericia avaliatória devidamente 

fundamentado.Por fim, verifica-se que há na verdade o inconformismo dos 

requeridos com o teor da sentença retro, que como dito, não pode ser 

apreciado pela via eleita, razão pela qual NÃO RECEBO o presente 

Embargos de Declaração.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 13 de novembro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1190-07.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moreira de Souza, Gabrielly Reis dos 

Santos, Monise Regina Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:25453/O, JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - 

OAB:23259/O

 Intimação das partes acerca do Ofício 2943/2018, da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis-MT, no qual designou Audiência instrutória para 

o dia 29/11/2018, às 16:10 h, no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 244-11.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Munin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A PENA de CÍCERO 

MUNIN, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, o que faço com 

fundamento nos artigos 110, § 1º, e artigo 109, Inciso V, ambos do Código 

Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, OAB/MT 9892-B, no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH, conforme a Tabela XIX da 

Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso.Após, o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 442-19.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Alves de Brito, Admárcia Pereira da Silva, 

Elizângela Farias Cesar Alves Ourives, Adriana de Farias Silva, Everton 

Roberto Lopes, Maria Maira Dias Pecheta, Queila Lemes de Freitas, Sandra 

Luzia Rosa, Rosangela Oliveira Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

Conforme se depreende dos autos às fls. 330, a parte Exequente informa 

o recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3679 Nr: 452-10.2004.811.0027
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fraga Ribeiro, Lindaura Daniel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT, ALDEYR LIMA DE MELO - OAB:10.017/MT, EDIVALDO 

LIMA DE MELO - OAB:12.144/MT, Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727-MT, Leandro da Silva Lopes - OAB:9.376, Murilo Castro 

de Melo - OAB:11449/MT

 Vistos etc.

Considerando que os cálculos apresentados às fls. 1.060/1.072 cumpriu 

estritamente o teor da decisão de fls. 1.053/1.059, verifica-se que se faz 

desnecessária a realização de perícia contábil, conforme determinado, 

pelas razões já expostas pelo exequente na petição de fls. 1.060/1.061.

Deste modo, intimem-se os executados para que no prazo de 15 (quinze) 

dias impugnem o cálculo apresentado pelo exequente, caso em que, não 

fazendo, o HOMOLOGO, eis que não verifiquei de plano nenhuma 

irregularidade.

Não sendo o valor da dívida pago dentro do prazo concedido aos 

executados para se manifestarem quanto ao cálculo do exequente ou não 

sendo este impugnado, intime-se este último para que indique bens 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias ou requeira o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9626 Nr: 458-75.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Hildenbrandt, Hedwig Hildebrandt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Bezerra Saliba, Célia Bueno 

Franco Saliba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rúbia Viegas Apolinário - 

OAB:5.255- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Henrique Tschoeke 

Steidel - OAB:45.828 OAB/SC, Marcelo Paulo Wacheleski - 

OAB:37.370 OAB/PR

 Indefiro o pedido de nulidade da intimação do despacho de fls. 210, pois a 

determinação era de intimação dos exequentes, e não dos executados, 

não havendo qualquer prejuízo a estes.Entretanto, determino que a 

Secretaria deste Juízo proceda com a substituição dos procuradores do 

executado no sistema Apolo, conforme requerido às fls. 211.Determino 

ainda o fiel cumprimento do despacho de fls. 210, remetendo-se o feito ao 

Cartório Distribuidor para que faça as retificações necessárias.Quanto ao 

pedido de substituição da penhora feita às fls. 166, indefiro o pleito, pelas 

razões postas pela exequente Dra. Rúbia Viegas Apolinário às fls. 

217/218, eis que a penhora ofertada não se encontra livre e 

desembaraçada.Considerando que não houve o pagamento voluntário do 

débito, determino a realização de hasta pública do bem penhorado, que 

por economia, a fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência 

de informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado [...], e a leiloeira a 

Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat sob o n.º 

022, podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, Residencial 

JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos do 

CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a 

ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).Fixo o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) proceda(m) com a alienação judicial 

do bem.Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, 

elencadas no art. 884 do CPC, quais sejam:I - publicar o edital, anunciando 

a alienação;II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar 

designado pelo juiz;III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras 

das mercadorias;IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem 

do juiz, o produto da alienação;V - prestar contas nos 2 (dois) dias 

subsequentes ao depósito.Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço 

mínimo da arrematação a importância correspondente a 50% do valor da 

avaliação, cujo lance, se contemplado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13528 Nr: 822-42.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Farias César

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para manifestar-se acerca da satisfação do 

crédito requerendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12092 Nr: 367-14.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para manifestar-se acerca da satisfação do 

crédito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4903 Nr: 635-44.2005.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Nogueira Severino, Almelice Severino, 

Sebastião Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 214 da parte autora para reabertura de prazo, para 

tanto, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do petitório de fls. 208/209.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10559 Nr: 61-79.2009.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 
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Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Braga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 Vistos etc.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1-91.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSA APARECIDA ALVES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

13/12/2018, às 14h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11038 Nr: 538-05.2009.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a executada concordou com o cálculo apresentado 

pela parte autora e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito de fls. 142, dou-o por homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira/MT, 13 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1841-44.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, 

JOAQUIM BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, Marcos Moreira Maciel - OAB:OAB/MT 15.392, Patrick 

Alves Costa - OAB:7993-B, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:130.053/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:138.486-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Mendes Moura - 

OAB:24.667/O-MT, RONALDO DE CARVALHO - OAB:3616

 Vistos em correição.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dra. Bianca Mendes Moura, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 24.667/O, para patrocinar os interesses do requerido Joaquim Batista 

Neto. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15063 Nr: 877-30.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML, RML, LdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 877-30.2011.811.0047, Protocolo 15063, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4009 Nr: 357-27.1998.811.0047

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Belmira da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braga Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 357-27.1998.811.0047, Protocolo 4009, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33220 Nr: 532-59.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID NIFOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)
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Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 12 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 177-83.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcelino de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 12 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32804 Nr: 133-30.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Aparecida de Andrade Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 12 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 465-94.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 12 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50973 Nr: 2550-14.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a exigilidade 

de obrigação de prestar alimentos, promovido por LOHAYNE VITÓRIA 

ALÍPIO, representada por sua genitora EUVANIA LUIZA TEIXEIRA em face 

de LEOMAR ALÍPIO RAIMUNDO, todos qualificados nos autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

RECEBO a petição inicial, vez que se encontra em consonância com os 

requisitos dos artigos 319, 320 e 531, §2º do Código de Processo Civil.

DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

Diante dos documentos apresentados e da natureza da demanda, DEFIRO 

a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do Código 

Processo Civil, revogando-a a qualquer tempo, caso inverídica as 

alegações de hipossuficiência.

Considerando a informação de que não houve pagamento das 02 (duas) 

últimas parcelas da prestação alimentícia (art. 528, § 7º, do CPC e súmula 

309, do STJ), INTIME-SE a parte Executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentício discriminado na petição 

inicial, bem como das parcelas que vencerem no curso da ação, provar 

que já o fez ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

protesto do título judicial e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do CPC).

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, para, em três dias, se 

manifestar sobre o pagamento ou eventual justificação ou ausência dela.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça poderá fazer uso das 

prerrogativas do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 12 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Etelminio Arruda Salomé Neto - OAB:9869-MT, Marcelo Machado 

de Oliveira - OAB:11048-B, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24.554/O, Wanessa Morais Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam o(s) réu(s) intimado(s), através de seu(s) patrono(s), via DJE, a 

fim de que apresentem suas alegações finais, na forma de memoriais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Jauru, 13 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12735 Nr: 1036-41.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D.M.C. Bento Materiais de Construção - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavimat Terraplanagem e Construções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente intimado para promover o 

andamento do feito (fls. 332) a parte exequente deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação (fls. 333), DETERMINO a suspensão do 

processo, bem como do prazo prescricional, pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III e § 1°, do CPC.

Decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, sem que 

sejam localizados bens penhoráveis, desde já, DETERMINO o 

arquivamento do feito, conforme preceitua o § 2º, do art. 921, do CPC, 

devendo os autos ser desarquivados para prosseguimento, a qualquer 

tempo, se encontrados bens penhoráveis (§ 3°, do art. 921, do CPC).

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de novembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 1961-22.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 13 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49771 Nr: 1891-05.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilio Braz de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos 

contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes 

autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 13 de novembro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12446 Nr: 741-04.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Marcos Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO MARCOS ALVES DA SILVA, Rg: 

1580979-0, Filiação: Liberino Idalino da Silva e Conceição Alves da Silva, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, acolho parecer ministerial e declaro EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do denunciado FLAVIO MARCOS ALVES DA SILVA, nos 

termos do art. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código 

Penal.Ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o denunciado via edital. 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Após, 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de 

outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 07 de novembro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11731 Nr: 33-51.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Inacio Fontes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO INACIO FONTES, Rg: 371747, 

Filiação: Manoel Benedito Fontes e Micaela Suqueira, data de nascimento: 

16/07/1958, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, armador de ferragens. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, acolho parecer ministerial e declaro EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do denunciado BENEDITO INÁCIO FONTES, nos termos do 

art. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.Ciência ao 

Ministério Público. INTIME-SE o denunciado via edital. Eventual pagamento 

de fiança deverá ser restituído ao sentenciado, devendo a Secretaria 

empreender as diligências necessárias para a liberação do valor. 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe 

(Cartório Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o respectivo procedimento 

inquisitorial), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Após, 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de 

outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle De La Fuente 

Goltara Gil, digitei.

Jauru, 07 de novembro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-72.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da parte exequente, por seus advogados, via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender pertinente, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 53, § 4°, da Lei n.º 9.099/95.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 2176 Nr: 113-22.2003.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B

 Vistos,

1. Determino a imediata expedição de contramandado de prisão expedido 

em razão do crime descrito nestes autos, em favor do reeducando LÚCIO 

JOSÉ DOS SANTOS.

2. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DO 

RÉU, bem como ALVARÁ DE SOLTURA.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Oficie-se à Autoridade Policial.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9378 Nr: 414-56.2009.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIQUEL DELANO ROTILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Uma vez que foram apresentados os cálculos pelo Contador Judicial, 

intimem-se as partes para que se manifestem sobre os mesmos no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 346-91.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.4. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios.5. Após o trânsito em julgado 

procedendo-se as anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se 

os autos.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”Considerando 

não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 509-71.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.4. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios.5. Após o trânsito em julgado 

procedendo-se as anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se 

os autos.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”Considerando 

não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44335 Nr: 1473-64.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 811 de 998



 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SOARES, RAFAEL GUILHERME 

LOUREIRO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

 1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 1215/2018-CPFR, 

datado de 06/11/2018, oriundo da Cadeia Pública Feminina da cidade de 

Rondonópolis – MT, tenho por bem redesignar a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/12/2018, às 16h30min (horário oficial de Cuiabá – 

MT).

2. Solicite-se o recambiamento do réu para comparecer à audiência 

supradesignada.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 511-41.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JUNIOR PASSARINHO VIEIRA, 

JOAO SOUZA DE NOVAES, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602, SAULO VINÍCIUS 

DE MORAES - OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALARI OLINO. - 

OAB:19345/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER. - OAB:14.469-A-MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 485, VI do Novo 

Código de Processo Civil, e diante da carência da ação decorrente da falta 

de legitimidade passiva ad causam, bem como pela não localização dos 

demais requeridos, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

porquanto ausente uma das condições da ação.4. Sem custas e 

honorários, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 2830-79.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MIRANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - 

OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos o documento de indeferimento legível, 

tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 599-16.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV/precatório 

devidos.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 09 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47956 Nr: 2885-30.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ ARAÚJO FERNANDES, LUCILIA MARIA 

FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do artigo 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos o comprovante de indeferimento do 

requerimento administrativo formulado junto ao INSS, uma vez que consta 

nos autos apenas o pedido realizado, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 1500-81.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte executada deixou transcorrer o prazo sem 

a apresentação de embargos, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados em Ref: 27, pelo exequente, declaro como devido à parte 

exequente, a quantia discriminada no cálculo já referido e, por corolário, 

determino que se proceda da seguinte forma:

a) Determino que se requisite o pagamento por intermédio do 

Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 
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trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47908 Nr: 2868-91.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia (...)que repute importantes ao esclarecimento do perito.10. 

Acostado o laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus 

procuradores, para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive 

requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.11. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 08 de novembro de 

2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 163, fixo o valor dos honorários advocatícios 

em 3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 159.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44648 Nr: 1632-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAV, CMAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por A. C. S. V. 

Representada por Cristine Maria Aparecida Viana, em face de Maiko 

Wilson Cunha de Almeida, ambos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida em Ref: 23, onde foi postergada a analise da liminar 

para o momento processual oportuno, designando assim a audiência de 

conciliação.

 Em Ref: 41, foi realizado o ato acima mencionado onde a parte requerente 

pugnou pela analise da liminar pleiteada na inicial.

 Foi o relatório.

 Decido.

2. Da análise da inicial e documentos que a acompanham, observa-se que 

o pedido liminar não merece ser acolhido.

 Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o requerente 

possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido 

com a coisa julgada material.

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um 

dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência.

 Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

“In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à 

inicial não permitem constatar urgência do direito pleiteado.

Os documentos acostados aos autos, não são suficientes para conferir a 

plausibilidade ao argumento da parte requerente, quando, então, os fatos 

se apresentam como controvertidos e somente podem ser melhores 

analisados após a formação do contraditório.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, uma vez que, ausentes 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no art. 

300, "caput", do Código de Processo Civil.

4. Ademais, uma vez que existem documentos pendentes de juntada, os 

presentes autos devem retornar para a secretaria e após a juntada dos 

documentos pendentes retornem conclusos.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira – MT, 07 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38060 Nr: 2093-13.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENIZ FERRAZ MATTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754-O, MARLA 

DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

2. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 
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requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38034 Nr: 2087-06.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MENDES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV/precatório 

devidos.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

Juscimeira-MT, 08 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39570 Nr: 2779-05.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO VALENÇA DE SOUZA- 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. De outro giro, prossiga-se a Sra. Gestora no 

cumprimento de determinação contida em Ref: 42.3.4. Intimem-se. 

Cumpra-se a decisão embargada.Juscimeira – MT, 30 de outubro de 

2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28081 Nr: 868-26.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento, 

determinando o prosseguimento da sentença embargada de Ref: 46.3.2. 

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo 

de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a 

sentença de Ref: 46.Juscimeira – MT, 24 de outubro de 2018.Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 259-38.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MANOEL FERNANDES DA SILVA, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de MANOEL FERNANDES DA SILVA, 

ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por MANOEL 

FERNANDES DA SILVA, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado em Ref: 50 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 801-90.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABÍLIO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERAPARS proposta por ABILIO ANTONIO DE SOUZA FILHO em face 

do MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA – MT, para CONDENAR a Requerida ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Condeno ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do parágrafo quarto do 

artigo 85, parágrafo 5º do Novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48017 Nr: 2910-43.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO EUSTAQUIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

 4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 13 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9997 Nr: 1054-59.2009.811.0048

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA - Delegado de 

Polícia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTÓDIO 

- OAB:10693/MT

 Visto etc.

Trata-se de INCIDENTE DE PRISÃO TEMPORÁRIA.

 Com base no apurado, o Ministério Público requereu o arquivamento da 

presente peça, tudo de conformidade com as razões invocadas em seu 

parecer de Ref: 7.

Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial, motivo pelo que 

determino o arquivamento dos presentes autos com as baixas e 

anotações de estilo, dando-se ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, cumpridas todas as deliberações 

pendentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 2461-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINA OLIVEIRA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22211 Nr: 233-16.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça, através 

de emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Intimação..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47756 Nr: 2807-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BARACHO, PAULO 

HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT, ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - 

OAB:24009/O

 Vistos.

 1. Como é de larga sabença, não caberá ao Juízo processante a tarefa 

de avisar o outorgante que o profissional renunciou o encargo 

anteriormente assumido.

Como elucida o artigo 5º, §3º, da Lei nº. 8.906/94, “O advogado que 

renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à 

notificação da renúncia, a representar a mandante, salvo se for 

substituída antes do término desse prazo.”

Outrossim, cumpre assinalar que constitui infração disciplinar o causídico 

que abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos os dez 

dias da comunicação da renúncia, conforme artigo 34, inciso XI, da Lei nº. 

8.906/94.

No caso, observa-se que o causídico não acostou nos autos a notificação 

emitida a seu cliente, para que se pudesse decorrer o prazo de 10 (dez) 

dias do pedido acostado retro (Ref: 41). Portanto a via procedimental ora 

adotada está desguarnecida de previsão legal.

Assim, em respeito ao princípio da legalidade, indeferir o referido pleito é a 

medida que se impõe.

2. Intime-se o advogado Dr. José Humberto Damascena da presente 

decisão.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de novembro de 2018.
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Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36488 Nr: 1368-24.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANI MORAES FERREIRA - 

OAB:47810/PR, GISLAINE MÁRCIA PUZI - OAB:62695

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por JONAS PEREIRA 

DA SILVA e EVA GASPARIN DA SILVA.

As partes entabularam acordo (Ref: 70 e 76), ocasião em que pugnaram 

as partes pela homologação do acordo supracitado.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo acostado nestes autos, celebrado entre as partes, com 

base no art. 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil.

2.2. Outrossim, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

decreto o divórcio de JONAS PEREIRA DA SILVA e EVA GASPARIN DA 

SILVA.

2.3. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive mandado de averbação ao registro civil 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os auspícios da 

Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de 

Casamento já constando a averbação, para entrega aos requerentes, 

mantendo-se cópia nos autos.

2.4. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º, da Lei nº. 1.060/50.

 2.5. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao 

arquivo.

2.6. Dê ciência à Defensoria Pública.

2.7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 13 de novembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25947 Nr: 126-98.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIA MINERVINA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 3.1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para rejeitar a 

Exceção de Pré-executividade proposta contra a execução promovida por 

APOLINÁRIA MINERVINA DA CONCEIÇÃO SILVA, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado na Ref: 76, e, por corolário, 

determino que se proceda da seguinte forma:3.1.1. Aguarde-se o decurso 

do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em 

julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.3.1.2. Cumprido o item retro, prossiga no cumprimento da 

decisão de Ref: 72. 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 13 de novembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48038 Nr: 2917-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA OLIVEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, concedo a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Outrossim, cite-se 

a autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.5. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr.(a) Vanessa Cristina Santini 

Santana, inscrito(a) no CRM (..)para que manifestem acerca do laudo, 

podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) 

dias.11. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 

13 de novembro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32596 Nr: 1450-89.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, tendo em vista que o requerente comprovou os 

requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91, com o advento da nova redação 

dada pela Lei nº. 9.720/1998 c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, 

julgo procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao restabelecimento do 

pagamento mensal à parte autora EDVALDO SANTANA DE ANDRADE o 

benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência, no valor de 

01 (um) salário mínimo, com base no artigo 143 da Lei 8.213, de 1991, a 

partir de 01/11/2014, data da cessão do benefício, corrigido 

monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, utilizando-se dos 

índices de correção monetária de acordo com os respectivos períodos de 

vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em 

consonância com a Súmula 148 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45182 Nr: 1835-66.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PETERSEN GUTSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 37743 Nr: 1971-97.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 226, § 3º da Constituição 

Federal de 1988 e art. 1.723 e seguintes do Código Civil, julgo 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL requerida por ZILDA DE LIMA em face de CLEBIS DE 

SOUZA SILVA e CLEIDIANE DE SOUZA SILVA, únicos herdeiros do de 

cujus VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA, com resolução do mérito do 

presente processo, na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, para DECLARAR e RECONHECER o vínculo de união estável havido 

entre VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA e ZILDA DE LIMA, bem como 

para DECLARAR a dependência econômica da autora em relação ao 

falecido, conforme fundamentação supra. 3.2. Isento de custas, eis que 

as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita, na esteira do 

disposto no artigo 4º, da Lei nº. 1.060/503.3. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações retro, ao arquivo.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 2209-93.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR LUIZ MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o exíguo prazo para expedições necessárias, designo nova data 

para realização de perícia médica, sendo: 30 de novembro de 2018, às 

09:00 horas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73833 Nr: 1668-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para reiterar a INTIMAÇÃO ao advogado Jadeir Cangussu 

Nogueira para apresentar Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78045 Nr: 2053-08.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o exíguo prazo para expedições necessárias, designo nova data 

para realização de perícia médica, sendo: 04 de dezembro de 2018, às 

09:00 horas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66920 Nr: 1157-67.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48971 Nr: 796-26.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MATIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão da ausência das expedições necessárias (fl.97), cancelo a 

audiência e, por conseguinte, REDESIGNO o ato para a data de 24 de 

janeiro de 2019, às 16:40 horas.

Atente-se a secretaria para intimações sejam feitas em tempo hábil para 

cumprimento dos mandados.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas.

 Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77548 Nr: 1778-59.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERST BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DA COSTA, ANTONIO 

DELVO TOGNON, MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o exíguo prazo para expedições necessárias, designo nova data 

para realização de perícia médica, sendo: 04 de dezembro de 2018, às 

09:00 horas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 77672 Nr: 1875-59.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON COSME DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 06/02/2019, às 

14:50 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77578 Nr: 1797-65.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos, etc.

Consubstanciado nos ofícios nº1551 e 1539, a qual descreve a 

impossibilidade de realização da escolta do réu, para comparecimento em 

audiência de instrução, cancelo a solenidade.

Destarte, diante da informação, fato que inviabiliza a realização da 

instrução processual, REDESIGNO o ato para data de 29 de janeiro de 

2019, às 09:00 horas.

Atente-se a Secretaria para as expedições e atos necessários, bem 

como, solicite-se com antecedência a escolta do réu.

Cumpra-se. Intimem-se.

Ciência ao Parquet.

Marcelândia/MT, 13 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72767 Nr: 1130-16.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMTM, IVONE DOS SANTOS TORCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

Em razão de concessão de licença, homologada pelo Tribunal de Justiça a 

este Magistrado, REDESIGNO a solenidade para a data de 14/02/2019, às 

16:40 horas.

Cumpra-se. Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 12 de novembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31929 Nr: 948-05.2009.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO PEIXOTO, Cpf: 02439170151, 

Filiação: Santa Melo Peixoto e Sebastiao Paulino, brasileiro(a), casado(a), 

gerente, Telefone 3595-1009. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a 

parte requerente e ao pagamento das custas judiciais.Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 17 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 3513-24.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO COELHO CUNHA - 

OAB:10.445-MA

 Autos nº 3513-24.2018.811.0111.

Código Apolo nº 78988.

Vistos.

DESIGNO o dia 18 de dezembro de 2018, às 12h15min para inquirição da 

testemunha ANTONIO PEREIRA DA SILVA, que deverá ser INTIMADA para 

comparecimento à audiência, sob as penas da lei.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Sirva a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT,13 de setembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79100 Nr: 3565-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMANTA APARECIDA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA DIVISÃO DE ESTAGIO DO TRBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impetrante: Samanta Aparecida Lima dos Santos.

Autoridade Coatora: Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e 

Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Mandado de Segurança

Vistos.

Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial e postergo a 

análise do pedido liminar para momento posterior a manifestação da 

autoridade coatora.

Notifique-se pessoalmente a autoridade acoimada de coatora do conteúdo 

da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada, a fim de que, 
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no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

Cumpra-se.

De Peixoto de Azevedo/MT p/ Matupá/MT, 13 de novembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64272 Nr: 2234-71.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar a 

complementação do pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme 

certidão do I. Meirinho, datada de 13/11/2018, através de guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

citação do requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78036 Nr: 3014-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77990 Nr: 6038-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE MOURA TRZINSKI, NOVA 

AGRICOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 9531-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Nova Ubiratã/MT para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 51912 Nr: 60-94.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para a realização da 

penhora/avaliação, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33775 Nr: 1086-35.2010.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Ruhoff & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

requerido para apresentar contrarrazões ao recurso apresentado nos 

autos, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 946-98.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SORGATO, INÉSIO SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O

 Autos nº: 946-98.2010.811.0111.

Código Apolo nº: 33635.

Vistos.

Tendo em vista que o transcorreu o prazo da intimação do acusado sem 

manifestação, NOMEIO o Dr. Agassis Favone de Queiroz, a fim de 

promover a defesa dos interesses de Inésio Sorgato a partir deste 

momento.

Tomando em conta a natureza da causa, desde já FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 URH, de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o múnus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição.

 § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”.

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.
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Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.

INTIME-SE o advogado mencionado, para apresentação de alegações 

finais no prazo legal.

 Cumpra-se.

Matupá/MT, 10 de janeiro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50968 Nr: 858-89.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Sychoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 50968

Processo nº 858-89.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor(es): Ministério Público

Denunciado: Cleiton Sychoski

Vistos em correição.

Em cumprimento da determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux), a qual 

determina a realização de reexame da necessidade de manutenção dos 

armamentos em depósito judicial, DECIDO.

Foi realizado exame pericial nas armas e/ou munições apreendidas, com o 

aporte nos autos, do laudo respectivo, ocasião em que foi oportunizado às 

partes se manifestarem.

Considerando que as armas/munições apreendidas tratam-se de 

instrumento/produto de crime; que foi garantido o direito de defesa; e que, 

além disso, não subsiste a necessidade de manutenção de referidas 

armas/munições no interior das dependências do Fórum desta Comarca, 

DETERMINO as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 31 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50108 Nr: 1582-30.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAINE MARIA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530A/ MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1582.30.2011.811.0111 (Código 50108)

Classe – Assunto: Perdas e Danos

Requerente: Bradesco Leasing S. A.

Requerido: Jaine Maria Alves

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte requerente (f. 110).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim 

de se obter informações sobre o endereço atualizado da parte requerida.

 Se localizado endereço do requerido, diverso dos autos, CITE-O.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte requerente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27017 Nr: 1578-66.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR STEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

executado, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78036 Nr: 3014-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3014-40.2018.811.0111.

 Código 78036.

Vistos.

 Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Matupá (MT), 27 setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26215 Nr: 951-62.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA, FRANCISCO DOS SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso III, c/c art. 115, todos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados FRANCISCO DOS SANTOS LIMA e LUIZ DA 

SILVA, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com 

relação ao crime que lhes é imputado neste processo (CP, art. 155, 

§4º).Considerando a natureza da complexidade dos atos praticados pelo 

Defensor Dativo Arlon de Souza Porto (resposta à acusação), reduzo os 

honorários advocatícios anteriormente fixados, para 05 URH, pois se 

encontram razoáveis e em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil.Portanto, EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor 

do Defensor Dativo, qual seja Dr. Arlon de Souza Porto, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado a presente 

sentença, procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 26 de setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50968 Nr: 858-89.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Sychoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A
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 Código nº 50968.

Processo nº 858-89.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor: Ministério Público

Acusado: Cleiton Sychoski

Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 21 

de setembro de 2012 contra CLEITON SYCHOSKI, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 

10.826/03.

Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 23 de junho de 2012, na 

Estrada E-60, linha 01, na Gleba São José União, nesta cidade e Comarca 

de Matupá/MT, o denunciado portou arma de fogo e munição de uso 

permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O recebimento da denúncia se deu em 02 de outubro de 2012 (fls. 42-44).

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, bem como 

realizado o interrogatório por intermédio de recurso de áudio e vídeo.

 Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da 

denúncia, requerendo a condenação do acusado em relação ao crime do 

artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

A Defesa requereu a aplicação da pena no patamar mínimo legal, bem 

como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea 

“d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

penal, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em 

flagrante de fl. 12, termo de apreensão de fl. 27, auto de exame de 

eficiência de arma de fogo de fl. 30, boletim de ocorrência de fls. 31, além 

das declarações das testemunhas, bem como pela confissão do 

denunciado em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime comprovou-se pelos depoimentos 

prestados e confissão em Juízo. Vejamos.

A testemunha Sergei Carneiro Calinoski, policial militar, asseverou em 

Juízo, que a polícia militar se deslocou até o distrito de União do Norte em 

razão de denúncias no sentido de que indivíduos estavam andando 

armados na região. Relatou que a guarnição avistou o denunciado 

portando arma de fogo, ocasião em que foi indagado se possuía registro 

do armamento, tendo sido a resposta negativa. Afirmou que diante dos 

fatos o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia.

A testemunha Adelar José Viana, afirmou em síntese, que o denunciado 

foi detido pela polícia militar ao sair de sua propriedade. Relatou que o 

acusado estava com uma arma de fogo e, que é costumeiro andarem 

naquela região portando espingarda.

Em Juízo, o acusado confessou os fatos, aduzindo que possuía arma de 

fogo na época dos fatos. Afirmou que pagou o valor de quatrocentos e 

cinquenta reais no armamento e nos cartuchos. Relatou que na região em 

que mora é costumeiro ter arma de fogo em casa. Declarou, ainda, que no 

dia dos fatos estava saindo da propriedade de seu vizinho portando a 

arma, ocasião em que foi abordado pela polícia.

Desta feita, ante a confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos 

das testemunhas inquiridas em Juízo e demais provas documentais 

constantes dos autos, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, 

recaindo ela sob o acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para CONDENAR o acusado CLEITON SYCHOSKI, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:

A pena cominada para cada delito previsto no artigo 14 da Lei n. 

10.826/2006, é a reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

 A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta 

não ultrapassa o considerado normal ao tipo.

 O réu não possui maus antecedentes criminais.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos para 

descortiná-las, diante da inexistência de aferição especializada.

 No tocante aos motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena.

As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria 

sociedade.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais previstas no 

artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbra-se a circunstância atenuante 

pela confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal. Todavia deixo de atenuar a pena, em razão de tê-la fixada 

no mínimo legal, consoante o entendimento firmado na Súmula 231 do STJ . 

Inexistindo circunstância agravante, mantenho a pena em 02 (dois) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição 

bem como de aumento, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa 

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável 

na execução (art. 49, § 2º, CP).

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com base no 

artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código 

Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direito a serem estabelecidas na audiência 

admonitória.

Condeno o réu nas custas processuais, cujo valor deverá ser abatido da 

quantia recolhida à título de fiança (CPP, art. 336).

EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja 

Dr. Irineu Paiano Filho – OAB 6097, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Matupá/MT, 25 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE RESULTADO – SELETIVA DE ASSESSOR DE GABINETE II - 

Torna Publico o resultado da Seletiva para Assessor de Gabinete II 

conforme tabela a seguir:

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 2495-17.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel da Costa Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calos Celso Pelegrini - 

OAB:3821/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

14.11.2018, às 16h30mim.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72923 Nr: 2006-77.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Millano Mendes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA OLIVEIRA 

BORGES - OAB:38124/GO, ROSANGELA MAGALHÃES DE ALMEIDA - 

OAB:10590/GO

 DESPACHO

Vistos etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

14.11.2018, às 17h00mim.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 1823-09.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERÔNIMO SANTOS - 

OAB:13389

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro, redesigno a audiência para o dia 

14.11.2018, às 16h15mim.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73910 Nr: 2469-19.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

14.11.2018, às 14h:15min.

 Intime(m)-se a(s) testemunha(s), no(s) endereço(s) descrito(s) na carta 

precatória, a qual faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Intimem-se às partes e seus advogados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67177 Nr: 2885-21.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de processo de execução de pena, do reeducando Nestor 

Boamorte Donato.

Cálculo de pena, à ref. 57.

A defesa, à ref. 71, requereu a progressão de regime do reeducando.

Atestado de trabalho, à ref. 72.

Atestado de comportamento carcerário, à ref. 71, indicando que o 

reeducando possui bom comportamento.

Manifestação do Ministério Público, à ref. 78, pela homologação do cálculo 

e progressão de regime na data de 11/09/2018.

É o relato. Decido.

I – DO CÁLCULO DA PENA

Da análise dos autos, verifico que o cálculo já fora homologado conforme 

decisão à ref. 64.

II – DA PROGRESSÃO DE REGIME

A Lei n. 10.792/2003, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de 

Execução Penal, dispôs que para a concessão do benefício da 

progressão de regime o reeducando precisa demonstrar o preenchimento, 

além do requisito objetivo, referente ao lapso temporal de pena cumprido, o 

requisito subjetivo, qual seja, bom comportamento carcerário, comprovado 

pelo diretor do estabelecimento.

No caso dos autos o reeducando preencheria o requisito objetivo na data 

de 19/09/2018, conforme cálculo de ref. 57, entretanto, ante a juntada de 

atestado de trabalho juntado à ref. 72, considerando os dias de remissão, 

o reeducando preencherá o requisito objetivo na data de 11/09/2018, por 

sua vez, o requisito subjetivo restou demonstrado à ref. 71.

 Assim, considerando que o reeducando preencheu os requisitos do art. 

112 da LEP, a medida a ser imposta é a progressão de regime do 

reeducando.

 Dessa forma, reconheço o preenchimento do requisito objetivo 

(cumprimento de 1/6 da pena) e subjetivo e DETERMINO a progressão para 

regime semiaberto, do reeducando Nestor Boamorte Donato. Expeça-se 

Alvará de Soltura na data de 11/09/2018, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar e certificar o endereço atualizado do reeducando.

III – DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME 

SEMIABERTO

 Fixo as seguintes medidas para o cumprimento da pena em regime 

semiaberto:

a) o recuperando DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, 

atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH. Deverá aguardar ser intimado para a colocação do 

equipamento, caso não haja nesta comarca;

 b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de 

qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que 

outrem o faça;

 c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade;

d) Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades;

e) Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 

06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá 

sair as 06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em 

casa nos demais horários.

 f) Durante o período da condenação, não poderá ausentar-se da 

Comarca por mais de 07 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo;

g) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de 

ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas;

h) Não cometer crime;

Cientifique o reeducando que o não cumprimento das condições impostas 

para o benefício constitui falta grave, podendo ocasionar a perda do 

benefício e a expedição de Mandado de Prisão.

 Certificada a ciência do reeducando, aguarde-se o cumprimento da pena.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17295 Nr: 16-66.2009.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Inocencio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marçalino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Recebo a emenda à inicial.
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 Proceda com a alteração da capa dos autos para constar o nome da 

cônjuge do autor, bem como altere-se os dados do patrono dos 

requerentes e o valor da causa.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2018, às 15 

h 30mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 19328 Nr: 1999-03.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Sarmento 

Ferreira - OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322-A/MT, 

Norma Sueli de Caires Galindo - OAB:6.524-B/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à 

execução, intime-se a Fazenda Pública para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40047 Nr: 1737-82.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Trombeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos, etc.

Dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade 

de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir 

de ofício.

Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste em relação a 

possibilidade de incidência de prescrição do pedido inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Esgotado o prazo, certifique-se, e venham os autos conclusos, com 

urgência, haja vista trata-se de processo inserido no rol de metas do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49812 Nr: 927-68.2015.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Trejan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop de Cred. de Livre Adm. de Associados C. 

Norte- Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos à inicial. Em consequência, extingo 

o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do 

CPC.Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração 

desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais 

alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora 

adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos 

limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa 

prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.Sobrevindo recurso de apelação, 

intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, 

com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.Proceda com o desentranhamento das 

petições juntadas às fls. 27/29.P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Certificado o trânsito em julgado, proceda com o desapensamento da 

ação, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Após o trânsito em julgado em sendo requerido o 

cumprimento de sentença, proceda com a alteração da classe processual 

no sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 67898 Nr: 3179-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Ramos de Almeida - 

OAB:21.608/MT, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613/MT, Liomar 

Santos de Almeida - OAB:21.001/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução penal provisória do reeducando Douglas da Silva.

 À fl. 23 – PDF, consta procuração outorgada pelo reeducando aos 

patronos Hudson Luiz de Oliveira e Liomar Santos de Almeida.

À ref. 16, foi homologado o cálculo de pena, o qual indica que o 

reeducando progredirá de regime em 20/07/2024.

À ref. 28, consta pedido de autorização judicial para que a Sra. Bernadete 

Aparecida adentre com a criança Carlos Augusto de Almeida Silva (nasc. 

14.07.2016), na Cadeia Pública, haja vista que o menor é filho do 

reeducando.

 Manifestação do Diretor da Cadeia Pública, à ref.47.

O Ministério Público manifestou favorável ao pleito do custodiado, à ref. 

53.

É o relatório. Decido.

 I – DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA RECEBER VISITAS

A Lei de Execuções Penais estabelece o direito de vistas ao preso, 

vejamos:

Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...) X - visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

No caso dos autos, busca o reeducando autorização judicial para que seu 

filho, criança com 02 (dois) anos de idade, possa visitá-lo, na companhia 

de sua avó materna (vínculo comprovado, à fl. 91 – PDF).

Verifico que não há nenhum impedimento para que a criança visite o seu 

genitor, bem como essa estará acompanhada de sua avó paterna.

 Assim, defiro o pedido de ref. 28, e autorizo que a Sra. Bernadete 

Aparecida da Silva Brito adentre no estabelecimento prisional com a 

criança Carlos Augusto de Almeida Silva, desde que observe todas as 

determinações administrativas da Cadeia Pública.

Encaminhe cópia desta decisão ao Diretor da Unidade Prisional.

 Ciência ao Ministério Público.
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Intime-se a defesa.

 II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumpra as demais determinações de ref. 16.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 1609-57.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG, EMGR, MGD, AFdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO HENRIQUE TEOBALDO 

ARALI - OAB:46.005/PR, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - 

OAB:

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo o dia 24.01.2019, às 16h40mim, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 68982 Nr: 398-44.2018.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCPM, DMdAPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562, 

Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se ação de divórcio consensual.

O Ministério Público manifestou favorável ao acordo.

É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes, 

pelo que, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, 

c/c. o artigo 1571, IV, do Código Civil, DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL de 

Paulo César Pacheco Macedo e Delcélia Marques de Almeida, e julgo 

extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil.

Certifico o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta de 

interesse recursal.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Delcélia Marques 

de Almeida.

Expeça-se termo de guarda definitiva.

Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.

Ciência ao MPE.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 54725 Nr: 519-43.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJPdBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAAHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Diante do teor da petição de ref., 28, noticiando que o executado efetuou 

o pagamento do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, com base no art. 

924, II, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e taxas judiciárias.

Revogo parcialmente a nomeação de advogada dativa de fl. 15 – PDF, no 

que tange apenas ao valor arbitrado, uma vez que no curso da ação a 

advogada dativa nomeada foi substituída pela Defensora Pública. Assim, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a Dra. Eulalina 

Oliveira Santos, OAB/MT 19.773, que atuou como defensora dativa.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Ciência ao MPE.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38939 Nr: 121-59.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério José Ewald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A

 Vistos.

I - Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

II - Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 419-32.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos e INTIMO a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s)DR. ARNALDO SILVA 

ARAUJO, OAB/MT N. 13.840, para manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41761 Nr: 1514-19.2017.811.0031

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 

1514-19 .2017.811.0031 –  Cód.  41761 ESPÉCIE :  D ivó rc io 

Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE AUTORA: Marlene Porto Nascimento PARTE RÉ: 

CICERO MATIAS DE MELOCITANDO(A, S): Requerido(a): Cicero Matias de 

Melo Filiação: Olimpio Matias de Melo e Quiteria Ribeiro da Silva, 

brasileiro(a), natural de Panorama-SP, casado(a), Endereço: Rua 21 

-Qudra -1 Lote Casa 14-, Bairro: Jjardim Florianópolis-cuiabá Mt, Cidade: 

Cuiabá-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.160,00FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: MARLENE PORTO NASCIMENTO MELO, Bras. Cas. 

Do lar, RG. 859.164-SSP/MT e do CPF/MF-94.271.571.53, residente na rua 

Manoel Ribeiro de Campos, s/nº, Bairro da Ponte em Nortelândia/MT; Vem 

com o devido acatamento, a presença de V.Excia; Propor AÇÃO DE 

FAMILIA nos moldes de DIVÓRCIO LITIGIOSO em desfavor do Sr. CÍCERO 

MATIAS DE MELO, o casal contraiu núpcias em 29/112013 perante o 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais – 3º Serviço de Registro 

Civil de Cuiabá/MT;O casal teve filhos, durante a convivência amealhou 

alguns bens, porém, a requerente desiste de sua meação. Nortelândia/MT, 

17 de outubro de 2017. Dr. José Carlos de Almeida Benevides e Nilton 

Gomes da Silva- Advogados. DESPACHO: Vistos. Defiro o pedido 

formulado pela parte autora e determino a citação por edital do requerido. 

Decorrido o prazo do edital, sem qualquer manifestação, nomeio, desde já, 

o Dr. Sandro Leite dos Santos como curador especial do requerido, 

devendo o mesmo ser intimado de referida nomeação, bem como para 

apresentar contestação, no prazo legal. Com a apresentação da 

contestação, intime-se a autora, através de seus patronos para ofertarem 

impugnação à contestação. Em seguida, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo sucessivo de 

05 dias. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico 

Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 13 de novembro de 2018. Taiza Ormond 

Granja Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45192 Nr: 1308-68.2018.811.0031

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECG, JCTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na 

peça inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio de 

EDSON CLAUDINO GONÇALVES e JOSEANI CRISTINA TAURA DOS 

SANTOS GONÇALVES nos termos do art. 226, § 6° da Constituição 

Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil, voltando a cônjuge-varoa a 

utilizar o nome de solteira – JOSEANI CRISTINA TAURA DOS 

SANTOS.Direito de guarda, visitas e pensão nos termos em que acordado 

pelas partes.Sem custas e honorários advocatícios.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais constante do documento de pág. 07. Com o cumprimento 

de todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de estilo e anotações pertinentes.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 253 Nr: 112-35.1996.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 INTIMAÇÃO dos procuradores do inventariante, Dr. RENATO GOMES 

NERY - OAB/MT 2.051 e do DR. JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS, 

OAB/MT n. 8.857, do inteiro teor do r. despacho proferido as fls., 303 dos 

autos a seguir transcrito:" Vistos. Considerando certidão de trânsito e 

julgado à fl. 299, não havendo determinações aguardando cumprimento. 

Arquivem-se os autos com as comunicações e baixas de estilo. 

Nortelãndia/MT, 28 de junho de 2018. Dra. Marina Carlos França, Juíza de 

Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45222 Nr: 1325-07.2018.811.0031

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDS, JIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAN DE MORAES WIECZOREK - 

OAB:21694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de guarda judicial do menor Pedro Rafael da Silva, 

ajuizada por CERILA JOSEFA DA SILVA, asseverando que realizou 

acordo com o genitor da criança JOSÉ INACIO DA SILVA.

Assevera a autora que é avó paterna do menor Pedro Rafael, o qual é 

fruto do relacionamento amoroso de José Inácio da Silva e Aline da Silva, 

sendo que esta faleceu em novembro de 2016 e aquele foi preso em 

fevereiro/2018.

Juntou acordo entre as partes às fls. 12/13.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo entabulado (ref. 9).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo quanto a 

guarda do menor Pedro Rafael.

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e intime-se o advogado das partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40427 Nr: 852-55.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjalmira Rodrigues Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

I. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015.

II. Intime-se a parte contrária a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

III. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 Às providências.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10744 Nr: 434-30.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Alirio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 434-30.2011.811.0031 

– Cód. 10744 ESPÉCIE: Ação Penal -  Procedimento 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL PARTE AUTORA: 

Justiça PúblicaPARTE RÉ: Odair Alirio Gonçalves CITANDO(A, S): Réu(s): 

Odair Alirio Gonçalves, Cpf: 03274668125, Rg: 2717386-0 SSP MT 

Filiação: Quirino Alirio Gonçalves e Sonia dos Santos, data de nascimento: 

15/05/1983, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, solteiro(a), serviço 

gerais, Endereço: Rua dos Garimpeiros, S/n, Frente A Casa do Lucide 

Coveiro, Bairro: Tapirapuã, Cidade: Nortelândia-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital. Responder à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e arrolar testemunhas.

 RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça, vem, perante Vossa 

Excelência DENUNCIA: ODAIR ALÍRIO GONÇALVES, como incurso na pena 

do artigo 155, Caput, do Código Penal. Nortelândia/MT, 13 de Outubro de 

2016 Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober – Promotor de 

Justiça.

 DESPACHO: Vistos. 1. Ante inúmeras tentativas inexitosas de realizar a 

citação do réu e cota ministerial de ref. 28, DETERMINO que seja procedida 

sua citação por edital, fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do 

fórum, com a finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e arrolar testemunhas; 2. Decorrido os prazos, 

certifiquem-se e voltem-me conclusos para possível suspensão do feito, 

nos termos do art. 366 e 396, p. único, ambos do CPP. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Eu, Bethânia Maximiana de 

Souza (Técnico Judicial), digitei. Nortelândia - MT, 4 de setembro de 2018. 

Taiza Ormond Granja Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 253 Nr: 112-35.1996.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 Vistos.

Considerando certidão de trânsito e julgado à fl. 299, não havendo 

determinações aguardando cumprimento.

Arquivem-se os autos com as comunicações e baixas de estilo.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 009/2018/DF - O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz 

de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. Torna pública a 

relação o RESULTADO DEFINITIVO por ordem de classificação no 

Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas habilitadas a 

atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta Comarca

* O Edital n° 009/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57343 Nr: 1511-81.2017.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE - SICRED NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EGIDIO DA SILVA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista o advogado da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 378-48.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉRI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48551 Nr: 202-93.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, 

Sérgio Luiz Lamy, CONSÓRCIO J. MALUCELLI - CR. ALMEIDA, João 

Francisco Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GINO ALMEIDA - 

OAB:35438, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24150/A, LAUDEMAR 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Ante o exposto, respeitada a variante ambiental, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

extinto o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC.Excepcionalmente, SUSPENDO o feito pelo prazo de 08 

(oito) meses a partir desta data, conforme requerido pelas partes, 

exclusivamente em relação à demandada COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S.A., uma vez que se trata de acordo para reparação de 

dano ambiental de grande proporção, bem ainda pelo fato de superar em 

apenas 02 (dois) meses o prazo máximo delimitado pelo § 2º, do art. 313, 

do NCPCCustas e despesas processuais na forma ajustada pelas partes, 

salvo se beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do 3º, do art. 98, do NCPC.Deixo de condená-lo, entretanto, em 

honorários advocatícios, dada a postulação ministerial, na determinação 

do art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual 27/93.Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 
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intimação das partes.Publique-se. Registre-se. Ultrapassado o período de 

suspensão dos autos, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas em relação à demandada COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S.A. Alfim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para se manifestar a respeito da petição da parte requerida CONSÓRCIO J 

MALUCELLI - CR ALMEIDA à Ref: 70.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49252 Nr: 458-36.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CAUDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo pericial apresentado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35012 Nr: 347-62.2009.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARQUIS FERREIRA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 347-62.2009.811.0090- código 35012

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: JOANA DARQUIS FERREIRA ACOSTA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/06/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 147/148, resumidamente transcrita.

 SENTENÇA: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 

art. 755 do NCPC para decretar a interdição de JOANA DARQUIS 

FERREIRA ACOSTA, nomeando-lhe como curadora, apenas para fins 

patrimoniais e negociais, sua irmã, MICHELE CRISTINA FERREIRA ACOSTA, 

na determinação do art. 1.775 do Código Civil, impondo à curadora o dever 

de prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo com 

fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos termos do 

art. 93 da Lei 6.015/73. Colha-se o compromisso da curadora consoante o 

§ 1º, do art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença na forma do § 

3º do art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o Ministério Público. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Condeno, outrossim, a parte requerida 

em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

porquanto irrisório o valor da causa, na forma do § 8º do art. 85, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade acima declinada para o caso de 

ser ela beneficiária da justiça gratuita. A ilustre Defensora Dativa foi 

nomeada pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa da parte requerente, já que esta não possui condições de 

contratar advogado, bem como pela desativação da Defensoria Pública na 

localidade (fl. 90). Verifica-se que a atuação da digna defensora se 

resumiu a uma cota de ratificação dos quesitos para elaboração de laudo 

médico médico pericial e manifestação de concordância com este, razão 

pela qual fixo os seus honorários em 01 (uma) URH, que deverá ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão em favor do 

Defensor Dativo mediante pedido dele. Intime-se o médico perito a respeito 

desta decisão e para informar os dados bancários para levantamento dos 

honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso necessário. 

Expeça-se, outrossim, o necessário para o pagamento dos honorários 

periciais do médico perito. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e, providenciada a devida inscrição 

no registro civil, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.”

Eu, técnica judiciária, matrícula 24.447, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 12 de novembro de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25934 Nr: 60-12.2003.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO JOSÉ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CHIULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, MARCELA IANE VENTURINI PADOVAM COSTA - 

OAB:10513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, por meio 

de seu(ua) procurador(a), para dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33950 Nr: 112-32.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BONFIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 
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própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35117 Nr: 451-54.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SODRE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35089 Nr: 423-86.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Deixo de intimar a parte executada para apresentar impugnação ou 

recurso em razão da revogação do Provimento n.° 68 do CNJ.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45907 Nr: 244-16.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARISTIDES GERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, EDINÉIA MICHELI 

GERONIMO DA SILVA, JOÃO VIEIRA DA SILVA, EDINALVA GERONIMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERSON KECH FERREIRA - 

OAB:75.109/PR, LUDEMIR KLEBER MOSER - OAB:13.768/PR, LUIZ 

CARLOS VIEIRA JUNIOR - OAB:64.278/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 , DETERMINO o apensamento dos autos Códigos 45599 e 45615 a este 

feito.Quanto ao pedido de aplicação do art. 181 do Código Penal para 

isentar de penas os corréus Manoel Canhet e Edinéia Micheli Geronimo da 

Silva, com o devido respeito, em consonância com a manifestação 

ministerial, não há como se aplicar ao caso, pois que a vítima era idosa, 

com idade superior a 60 (sessenta) anos, na vedação do art. 183, inciso 

III, do citado Estatuto Repressivo Penal:“Art. 183 - Não se aplica o disposto 

nos dois artigos anteriores:III – se o crime é praticado contra pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.”DESIGNO audiência em 

continuação para oitiva da testemunha de defesa Ailton Moreno Arévalo e 

interrogatório dos corréus João Vieira da Silva, Manoel Canhet e Edinéia 

Micheli Geronimo da Silva para o DIA 25 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14H00, 

devendo se.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52099 Nr: 2132-98.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo pericial apresentado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-53.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010012-53.2015.8.11.0090. REQUERENTE: VALDETE MENDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que no cumprimento de 

sentença (id. 10406723) a parte autora não apresentou demonstrativo 

discriminado do cálculo exequendo. Assim, intime-se-a, por intermédio de 

seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, contendo o índice 

de correção monetária, os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo 

inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, 

periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e demais 

elementos exigidos pelo art. 524 “caput” e incisos também do NCPC. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. 

Nova Canaã do Norte, 14 de novembro de 2018.
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52290 Nr: 1079-96.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL ROCHA DA SILVA, Cpf: 

02898644102, Rg: 20421460, Filiação: Maria Aparecida Rocha e Amilton 

da Silva, data de nascimento: 27/12/1994, brasileiro(a), natural de 

Carlinda-MT, solteiro(a), servente, Telefone 66 9714-5577. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, homologada a transação penal ofertada pelo 

Ministério Público e cumprida integralmente pelo demandado, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL ROCHA DA SILVA, com fundamento 

no art. 61, "caput", do CPP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar a 

parte ré em custas e despesas processuais, em face do provimento 

específico extintivo da punibilidade.Caso tenha havido o recolhimento de 

fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que informe os dados de sua 

conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do 

art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. A 

presente decisão não importará em reincidência, devendo ser registrada 

apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) 

anos (art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95). Intime-se o suposto infrator, 

pessoalmente, desta decisão, ficando desde já determinada a intimação 

por edital, caso se faça necessário. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cientifique-se o Ministério 

Público. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 12 de novembro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50515 Nr: 50-11.2016.811.0090

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ MAROLI DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR NUNES DA SILVA, TEMISTOCLES 

NUNES DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:OAB/MS 839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 INTIMAÇÃO do advogado do réu acerca da sentença de fl. 95 

resumidamente transcrita: "II - DISPOSITIVO a) HOMOLOGO a transação 

penal ofertada pelo Ministério Público em favor de Oscar Nunes da Silva, 

com fundamento nos arts. 72 e 76, “caput” e § 4º, da Lei 9.099/95, e; b) 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de OSCAR NUNES DA SILVA, com 

fundamento no art. 61, "caput", do CPP, ante o cumprimento integralmente 

da transação; c) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TEMISTOCLES 

NUNES DA SILVA SOBRINHO pela prescrição em abstrato ou propriamente 

dita da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 

109, inciso IV, todos, do CP. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de 

condená-los em custas e despesas processuais, em face do provimento 

específico extintivo da punibilidade. Caso tenha havido o recolhimento de 

fiança, intime-se o(a)(s) indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua 

conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do 

art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC. 

Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial.Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se."

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60156 Nr: 1421-80.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francildo de Souza Campelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCILDO DE SOUZA CAMPELO, Cpf: 

63582368220, Rg: 17908593-0, Filiação: Francisco Campelo da Silva e 

Antonia Pereira de Souza, data de nascimento: 25/04/1975, brasileiro(a), 

natural de Tuntum-MA, convivente, garimpeiro. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas penas previstas no Art. 129, § 1º , I e II do Código Penal 

(CP) e Art. 16, parágrafo único, I da Lei Nº 10.826/20031.

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.83. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Francildo de Souza 

Campelo com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75520 Nr: 17-47.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juelizo Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUELIZO MOREIRA DE SOUZA, Cpf: 

01072662108, Rg: 16819390, Filiação: Francisca Moreira de Souza e 

Pedro Moreira de Souza, data de nascimento: 03/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Rosário do Ivaí-PR, convivente, serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

do delito previsto no Art. 339 do Código Penal (CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.74. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Juelizo Moreira de 

Souza com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 829-94.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIOLA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

04550836148, Rg: 2380568-4, Filiação: Maria Aparecida Ferreira da Silva e 

Irineu Ferreira da Silva, data de nascimento: 01/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Alta Floresta-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incursa no Art. 133, § 3º, II do Código Penal (CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.83. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Francildo de Souza 

Campelo com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71602 Nr: 1609-97.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELA JULIANA BERNARDO, Cpf: 

00481514163, Rg: 1517896-0, Filiação: Ivanilde Bezerra de Melo Bernardo 

e Francisco Aparecido Bernardo, data de nascimento: 29/06/1981, 

brasileiro(a), natural de Campo Limpo Paulista-SP, convivente, do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 136 "caput", do Código Penal (CP) por 

duas vezes, na forma do Art. 69, também do Código Penal (CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.78. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Marcela Juliana Bernado 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, observando 

as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o feito 

concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 1351-29.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE MIRANDA, 

Cpf: 00807216135, Filiação: Raimundo Altino de Miranda e Rosalina 

Rodrigues de Miranda, data de nascimento: 13/09/1974, brasileiro(a), 

natural de Ubiratã-PR, solteiro(a), serviços gerais / coletor de metais, 

Telefone (66) 8445-1985. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nos preceitos do Art. 127 alínea "A" c/c Art. 71 ambos do 

Código Penal (CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.53. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado José Carlos Rodrigues 

de Miranda com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1479-39.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMS, LRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78104 - Autos n. 1479-39.2018.811.0091 Sentença Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, firmado entre 

Ozéias Montes Santos e Leiliane Rosa Lacerda, atinente ao divórcio do 

casal, alimentos e guarda da Larissa Rosa Lacerda Santos. Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. In Casu, 

tal requisito restou devidamente comprovado, uma vez que os requerentes 

afirmam o fim da relação, assim como a pretensão em dissolver o vínculo 

matrimonial. Desta feita, a decretação do divórcio e a homologação do 

acordo é à medida que se impõe. Pelo exposto, com fundamento no artigo 

226, § 6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO do casal, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, voltando a requerente usar o nome 

de solteira, qual seja, LEILIANE ROSA LACERDA. Ainda, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

atinente a partilha de bens, alimentos, e guarda à filha menores do casal, 

celebrado entre as partes e indicada na peça inicial. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil competente, para a devida averbação. Eventuais custas, 

pelos autores. Transitada em julgado, expedido o necessário, arquive-se. 

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 09 de novembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77844 Nr: 1359-93.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77844 - Autos n. 1359-93.2018.2018.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 03 (três) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito e no prosseguimento da execução.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 09 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79026 Nr: 1837-04.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA, JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79026 - Autos n. 1837-04.2018.811.0091.

 DECISÃO

Vistos e etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 05/04/2019 às 13h30.

 Intime-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 dias de antecedência, a contar da data da audiência 

(CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 09 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32201 Nr: 772-28.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Código 32201 - Autos n. 772-28.2005.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a defesa do acusado para se manifestar quanto ao pedido de 

fls. 252/253, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 1502-24.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fritzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Impulsiono os autos para intimação do advogado do denunciado para que 

apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários do 

denunciado, assim como nº de CPF para que possa receber o valor 

remanescente da fiança, sob pena de perdimento em favor de Entidade 

Beneficiente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67110 Nr: 473-02.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - 

OAB:PR 37082

 Código 67110 - Autos n. 473-02.2015.811.0091DECISÃOVistos, 

etc.Aparecido Domingos Errerias Lopes, executado neste processo, às 

fls. 149/161 noticia que teve seu nome incluso no sistema de proteção ao 

crédito da SERASA em razão da dívida que é cobrada neste feito. Juntou 

documentos.Argumenta que a execução está garantida, não se fazendo 

necessária a inclusão do executado no referido cadastro.Instado a se 

manifestar, o exequente pugnou o indeferimento do pedido, sob o 

fundamento de que o juízo não resta garantido, porquanto, a despeito da 

penhora efetuada às fls. 111, não há avaliação do bem 

penhorado.Contudo, nos espelhos das inscrições, não constam o valor da 

dívida, o número do processo e endereço da vara; há somente data de 

vencimento (25/05/2015), que coincide com a data da distribuição do 

presente feito, e data da inclusão (09/10/2018), além da natureza 

“execução”.Como bem pontuado pelas partes, o juiz pode determinar a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, desde 

que requerido (art. 782, §3º, CPC), o que não houve no caso em tela; 

requerimento não há, tampouco decisão neste sentido, de sorte que a 

inclusão no cadastro de inadimplentes, em razão da tramitação deste feito, 

se é que se deu por esse motivo, é indevida, pois ao arrepio de decisão 

judicial.Sendo assim, DETERMINO à SERASA S/A que SUSPENDA, por ora, 

a inscrição de Aparecido Domingos Errerias Lopes em seus cadastros em 

relação à anotação com data de vencimento em 25/05/2015 e data da 

inclusão em 09/10/2018, natureza “execução”. Fixo praz de 05 (cinco) 

dias para efetivação desta determinação.Determino, ainda, que a 

instituição informe em igual prazo o responsável e os motivos que 

ensejaram a inscrição do devedor nos mencionados cadastros.Após, com 

a vinda da resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias.Em seguida, conclusos.Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência.Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 947-07.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL, ARdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Tendo em vista que os autores da ação não foram encontrados 

no único endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação 

pessoal, intime-se o causídico habilitado para que requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito opor 

abandono da causa.

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68355 Nr: 1296-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSJP - Empreendimentos e Participações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Domingos Errerias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173 MT, Roberto Cavalcante Batista - OAB:MT 

5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:PR 14620, ELISÂNGELA BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 62049, ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - OAB:PR 37082

 Código 68355 - Autos n. 1296-73.2015.811.0091DECISÃOVistos, 

etc.Aparecido Domingos Errerias Lopes, executado neste processo, às 

fls. 133/145 noticia que teve seu nome incluso no sistema de proteção ao 

crédito da SERASA em razão da dívida que é cobrada neste feito. Juntou 

documentos.Argumenta que a execução está garantida, não se fazendo 

necessária a inclusão do executado no referido cadastro.Instado a se 

manifestar, o exequente pugnou o indeferimento do pedido, uma vez que a 

inclusão na SERASA não teria se dado por determinação deste juízo, de 

modo que não há providências a serem tomadas nestes autos.[...] Não por 

outra razão, o código prevê que a restrição será imediatamente levantada 

“se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a 

execução for extinta por qualquer outro motivo.”No caso em exame, não 

há determinação deste juízo e até que se apure as circunstâncias em que 

se deu a inclusão no cadastro de inadimplentes, a restrição deve ser 

suspensa.Sendo assim, DETERMINO à SERASA S/A que suspenda, por 

ora, a inscrição de Aparecido Domingos Errerias Lopes em seus 

cadastros em relação à anotação com data de vencimento em 15/05/2015 

e data da inclusão em 09/10/2018, natureza “execução”. Fixo praz de 05 

(cinco) dias para efetivação desta determinação.Determino, ainda, que a 

instituição informe em igual prazo o responsável e os motivos que 

ensejaram a inscrição do devedor nos mencionados cadastros.Após, com 

a vinda da resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias.Em seguida, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se com 

urgência.Nova Monte Verde/MT, 12 de novembro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 1296-78.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdJG, Robson Cassiano de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que diga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de fls. 77/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 762-27.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora não se manifestou sobre o pedido de 

fls. 61 (comparecimento da criança ao aniversário de 100 anos da avó 

paterna), e à vista da proximidade do evento, intime-a para, no prazo de 

48 horas, manifestar-se sobre o requerimento.

Após, imediatamente conclusos para decisão.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 09 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79040 Nr: 1844-93.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 
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- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79040 - Autos n. 1844-93.2018.811.0091

 Vistos, etc.

O artigo 319 do CPC/15 não oferece dúvidas ao indicar que “a petição 

inicial indicará: o domicílio e a residência do autor (...)”. Isso posto, verifico 

que não há nos autos comprovação do endereço do autor.

 Desta forma, intime-o para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos comprovante de endereço, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 09 de novembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34870 Nr: 920-68.2007.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS DE FARIA, Rg: 

321.522, Filiação: José Joaquim de Faria e Francisca Candico de Faria, 

data de nascimento: 29/09/1957, brasileiro(a), natural de Rio Bom-PR, 

solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. DIGAM AS PARTES, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DE VINCULAÇÃO AO PRESENTE FEITO 

DA ARMA DE FOGO APREENDIDA..

Sentença: Vistos, etc. Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do 

Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no 

artigo 1º da Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao 

presente feito da arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 

32/33. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 2 

de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 13 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31028 Nr: 842-79.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roginério Vicente do Amaral, Francisco Alves 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO ALVES DE SOUZA, Cpf: 

11566337291, Rg: 148.628, Filiação: Manoel Américo da Silva e Maria 

Batista da Silva Ou Corinto Alves de Souza e Antonia Alves, data de 

nascimento: 01/05/1958, brasileiro(a), natural de Itapaci-GO, convivente, 

serviços gerais/comerciante/agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal (CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 204. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Francisco Alves de 

Souza com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67686 Nr: 864-54.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIEL DOMINGUES DA SILVA, Cpf: 

94952930149, Rg: 1334138-7, Filiação: Doraci Batista Cardoso da Silva e 

José Domingues da Silva, data de nascimento: 11/09/1982, brasileiro(a), 

natural de Rio Branco do Sul-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 147, "caput", do Código Penal (CP), 

com as implicações da Lei Nº 11.340/2006.

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls.61. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Eliel Domingues da Silva 

com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, observando 

as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o feito 

concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41436 Nr: 1174-02.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Thibes Guedes, Alessandro da Silva 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA, Rg: 

1.474.255-1, Filiação: Alexandre Pereira e Madalena Clotilde da Silva, data 

de nascimento: 16/06/1984, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso nas sanções do Art. 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal 

(CP).

Despacho: Vistos, etc.Tendo em vista que foram frustradas as tentativas 

de localização do réu, DEFIRO o pedido do Ministério Público de fl. 94. 

Assim, expeça-se edital de intimação do acusado Alessandro da Silva 

Pereira com prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 370 e seguintes, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me o 

feito concluso para deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 08 de novembro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71568 Nr: 884-68.2013.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcileno Bernardes Sidnei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

INTIMEM-SE as partes, sucessivamente, a começar pelo Ministério Público 

para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, rol de testemunhas que irão 

depor em plenário (até o máximo de cinco) e, querendo, juntar documentos 

e requerer diligências (art.422 CPP).

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 838-74.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSR, CVdSR, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora dativa nomeada para que retire nesta Secretaria a 

certidão de honorários expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 772-60.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carbonieri & Rodrigues 

Advogados - OAB:MT 1004, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:MT 

10438/O, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15651

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das cartas precatórias enviadas para 

cumprimento, bem como intimar a parte Autora para que providencie a 

distribuição da carta precatória para intimação do Requerido para prestar 

depoimento pessoal, comprovando nos autos, atentando para o contido no 

Artigo 389 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça Mato-Grossense.

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 02/2018-DF - TORNA PÚBLICO a abertura do Processo Seletivo 

para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível médio, 

visando ao preenchimento das vagas existentes quando da homologação 

do certame e formação de cadastro de reserva, mediante as condições 

estabelecidas neste Edita

* O Edital nº 02/2018-DF completo,encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78185 Nr: 62-39.2018.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CLAUDIA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte requerente JEAN CLAUDIA DE SOUZA ALMEIDA FERREIRA 

interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 39/40, 

alegando, em síntese, que houve contradição na referida sentença, já que 

condenou a requerente de forma recíproca as despesas sucumbenciais.

Conheço dos recursos, eis que adequados e tempestivos.

No mérito, DOU provimento ao recurso, uma vez que a irresignação 

guarda amparo.

Isto porque a sentença de fls. 39/40 deixou de considerar que a parte 

autora é vencedora da demanda, já que o feito foi julgado procedente e 

decretado o divórcio das partes.

Ademais, conforme constou na sentença embargada, o réu é revel e a 

parte autora é assistida por advogada nomeada.

 Assim sendo, RECEBO os presentes embargos declaratórios e DOU 

PROVIMENTO, conforme preconiza o artigo 1.022, I do Novo Código de 

Processo Civil, ante a existência de contradição na decisão embargada, 

razão pela qual declaro a autora isenta de pagamento das verbas 

sucumbenciais.

 Precluso o prazo recursal, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando o presente feito em seguida.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81079 Nr: 1734-82.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KF, JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o réu foi citado/intimado da audiência apenas 01 (um) 

dia antes de sua ocorrência, conforme certidão acostada na carta 

precatória de Ref. 34, DESIGNO nova data para a audiência de conciliação 

entre as partes, para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h20min.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66619 Nr: 801-17.2015.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZA SILVERIO, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SILVERIO, ANTONINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, dando conta que a autora Luiza Silvério 

não possui contato com sua filha, bem como as diversas tentativas de 

citação da requerida Cristiane Silvério ao longo do feito, estando esta em 

local incerto e não sabido, CITE-SE a referida ré por edital.

Expeça-se edital de citação com prazo de 20 (vinte) dias, consignado que, 

decorrido o prazo para apresentação de defesa, não comparecendo a 

requerida nos autos, ser-lhe-á declarada sua revelia, bem como se 

nomeará curador especial, na forma do artigo 72, II, do CPC.

Após, DETERMINO novo estudo psicossocial na residência da requerente, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada do estudo psicossocial, dê-se vista ao Ministério Público e, 

em seguida, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69224 Nr: 465-76.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudineia Vallini Castelo Chaves, Lourival Meyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taynara Kawanna Marim Rodrigues, Olair 

Vallini Castelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A requerida foi devidamente citada à fl. 156.

Por entender cabível, designo audiência de conciliação para o dia 24 de 

janeiro de 2019, às 14h00min, a ser realizada junto à conciliadora 

credenciada do juízo, no Fórum desta comarca, oportunidade em que 

“todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual 

da controvérsia”, salientando-se que a referida audiência “poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual” (art. 696, NCPC).

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus advogados, obrigatoriamente.

O mandado direcionado à parte requerida deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição 

inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados à parte requerente e à parte 

requerida que o não comparecimento injustificado será considerado como 

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Caso reste frutífera a conciliação entre as partes, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80938 Nr: 1658-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80930 Nr: 1653-36.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78301 Nr: 147-25.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, e diante do novo endereço do 

requerido, impulsiono os autos com a finalidade de intimação do advogado 

do exeqüente/autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a diligência 

do oficial de justiça, no valor de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta 

centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de 

emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 2229-63.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78584 Nr: 303-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, DIANTE de novo endereço do 

requerido, impulsiono os autos com a finalidade de intimação do advogado 

do exeqüente/autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a diligência 

do oficial de justiça, no valor de R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta 

centavos) - DADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de 

emissão de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), para 

realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73206 Nr: 466-27.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI LUCIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, 

declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva de um 

veículo marca MITSUBISHI - L-200 CAB.DUPLA GLS 4X4-MT(OUTDOOR) 

2.5 TB-IC 4P ( -2011/2011 - BRANCA - NJL3972 - 93XHNK740BCB77616, 

descrito na petição inicial, nas mãos do requerente e proprietário 

fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar.Condeno, ainda, o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono do autor no valor de 10% do valor da 

causa.Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61773 Nr: 846-89.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA TOMAZ RAMOS DA SILVA - ME, 

LUCELIA TOMAZ RAMOS DA SILVA, Valdemar Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado infrutífero da pesquisa de fls. 88/90, no prazo de 05 

(cinco) dia, promova o andamento do feito executório, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74016 Nr: 978-10.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSR, MVDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos.

INDEFIRO o requerimento postulado pela curadora especial do réu, já que 

este foi citado por edital (fl. 44), não havendo que se falar em suspensão 

do feito.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80853 Nr: 1608-32.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDC, MGdS, JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Pois bem. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo celebrado em audiência (fl. 59), uma vez que as partes se 

compuseram amigavelmente, visando por fim ao litígio na Sessão de 

Conciliação.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Defiro o pedido de gratuidade e justiça e isento as partes de custas 

processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81356 Nr: 1885-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLV, RVDR, MVDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por M.V.dos.R e R.V.dos.R., 

representado por sua Genitora GENI LUCATTO VIDOTTOem face de EDINEI 

BARBOSA DOS REIS.

 Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos seguintes 
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termos (fls. 32):

a) O Genitor pagará a título de pensão alimentícia para o filho o percentual 

de 36,68% do salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a 

quantia de R$ 350,00 (duzentos e cinquenta reais). O pagamento será 

realizado via depósito bancário, diretamente a na conta da Genitora até o 

dia 25 de cada mês.

b) O Genitor arcará, ainda, com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médico-hospitalares, desde que não atendidas pelo SUS, farmacêuticas, 

material escolar e dentista, mediante a apresentação de recibo ou nota 

fiscal.

c) Quanto aos alimentos em atraso, o genitor se compromete a realizar o 

pagamento parcelado em 18 parcelas de R$50,00 (cinquenta reais) 

totalizando o valor de R$900,00 (novecentos reais).

Oportunizada a manifestação o Ministério Público, pugnou-se pelo 

deferimento do pedido exordial e a consequente homologação do termo de 

acordo apresentado às fls. 32.

Assim, em consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de fls. 32.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 2738-57.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDO, RMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Haja vista que o Novo Código de Processo Civil revogou tão somente 

os arts. 16 a 18 da Lei 5.478/68, que tratavam da execução de alimentos, 

por certo que o art. 4º da Lei de Alimentos permanece em vigor. Assim, 

por imposição legal e por haver expressa menção da necessidade do 

menor no recebimento dos alimentos e sendo certo que é DESCONHECIDA 

A RENDA MENSAL do requerido, FIXO os alimentos provisórios no importe 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, ou seja R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), desde a citação. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 538-48.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Adilson Tramontin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darieli Mittelstaedt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] RECONHECENDO a incompetência absoluta do Juízo da Infância e 

Juventude desta Comarca de Paranaíta/MT para processo e julgamento do 

presente feito e DETERMINO, de consequência, a REMESSA dos 

presentes autos ao Juízo da Comarca de Sorriso/MT (em observância ao 

disposto no artigo 227 da CF/1988 e artigos 6° e 147, do ECA), após as 

baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81528 Nr: 1966-94.2018.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Zanette LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAO RAIMUNDO MINERAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:18567/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80964 Nr: 1674-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GARCIA BOMEDIANO, LUIZA GARCIA 

AGUERA, JOSE PEDRO PINHEIRO, ITOPACI GUAIARA MARCONDES 

PINHEIRO, RENATO MARCONDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA, VICENTE DA RIVA, Colonizadora Rio Teles Pires 

S/A, INDIA S/A INDUSTRIAS NACIONAIS DE INICIATIVAS 

AGROPECUARIAS , MAUTA AGRICOLA E COLONIZAÇÃO S/A, NELSON 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os requerentes para esclarecer se almejam a extinção do feito, 

considerando que a petição de desistência de fls. 187/188 refere-se às 

partes "Espólio de Oscar Ferreira Filho e Outros", isto é, pessoas diversas 

a do presente feito, que são: Maria Jose Garcia Bomediano, Miguel Aguera 

Bomediano, Luiza Garcia Aguera, Jose Pedro Pinheiro, Itopaci Guaiara 

Marcondes Pinheiro e Renato Marcondes Pinheiro, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81329 Nr: 1870-79.2018.811.0095

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA ANA SANGALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Telles de Oliveira, Espólio de Valdir Telles 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668, JOEL QUINTELLA - OAB:9563, Taísa Fernandes 

da Silva Peres - OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828

 DECIDO.Tendo em vista o deferimento da liminar recursal acima descrita 

na íntegra, noto que a liminar de REF. 26, proferida por esse Juízo, 

encontra-se revogada pela respeitável Liminar Recursal deferida pelo Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual determinou a liminar 

para “o fim de suspender a decisão recorrida, até ulterior sodalício”.Dessa 

forma, imperioso cumprir a decisão da instância superior para reintegrar o 

réu, ESPÓLIO DE VALDIR TELLES DE OLIVEIRA, representado por sua 

inventariante SRA. MARIA TELLES DE OLIVEIRA nos estritos termos do 

pedido liminar posto no agravo de instrumento interposto, que foi para 

autorizar “o retorno imediato do agravante para a posse dos imóveis”. 

ASSIM, ACATANDO A DECISÃO DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE 
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARA A VOLTA DO STATUS QUO ANTE, NO 

SENTIDO DE REINTEGRAR O ESPÓLIO RÉU NA POSSE DOS IMÓVEIS 

DESCRITOS NA INICIAL NO ITEM “a” DO PEDIDO LIMINAR, COM PRAZO 

PARA A DESOCUPAÇÃO DE 24H A CONTAR DA INTIMAÇÃO.EM CASO DE 

NÃO DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM 24H PELA AUTORA, AQUELA 

SERÁ FORÇADA, FICANDO DESDE JÁ AUTORIZADA A SOLICITAÇÃO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE REFORÇO POLICIAL. Inclua a secretaria os 

novos patronos da autora no sistema apolo, habilitando-os para 

receberem intimações, quais sejam Dr. Gustavo Fernandes da Silva Peres 

- OAB:6668 e Dra. Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12.815. Por 

consequência retirem o nome dos antigos patronos da parte autora do 

sistema apolo.Inclua também a secretaria o advogado da parte ré no 

sitema apolo, visto que ainda não foi cadastrado adequadamente. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. Após, voltem me os 

autos conclusos para saneamento do feito.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 1159-70.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva dos Santos Galvão, MHSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 1792-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCZ, JGZC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5912 Nr: 200-22.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:8379, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - OAB:MT/9981-B, 

Nádia Fernandes Ribeiro - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) DO EXECUTADO, acerca do bloqueio de 

valor realizado via sistema BACENJUD de fls 400/402, sendo o bloqueio no 

valor de R$ 7.222,25 (sete mil reais e duzentos e vinte e dois reais e vinte 

e cinco centavos) referente à conta do Banco do Brasil S.A, bem como 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3°, do CPC, consignadas às 

advertências do §4° do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 1443-83.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Marli 

Elena Augustin, Louize Honorato Freitas Augustin, Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A, William José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação da executada Marli Elena 

Augustin, a ser cumprido no endereço constante no despacho de fls. 175 

(Rua Major Otávio Pitaluga nº 692, Centro, Rondonópolis/MT), devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 624-15.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Coletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.205-CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51430 Nr: 1192-94.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira Líceras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DO RQUERENTE, da parte dispositiva da 

sentença de fls. 99/103, a seguir transcrita:"(...JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido do autor, e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a Miguel Pereira 

Líceras, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 

8.213/1991, devido a partir da data entrada do requerimento administrativo 

conforme artigo 60, §1°, da Lei n.º 8.213/1991, qual seja, 21 de outubro de 

2014, (Comunicação de decisão INSS anexo aos autos) (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença, com observação ao artigo 60, §9º da Lei 

n.º 8.213/1991. Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil. Outrossim, ante 

a decisão supra, CONCEDO ao requerente Miguel Pereira Líceras, a 

implementação do benefício de auxílio-doença no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778).Sem custas à vista da gratuidade judiciária. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas)...
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 1307-62.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nascimento Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE EXEQUENTE DRª Aparecida 

Voine de Souza Néri - OAB:8740-A/MT, para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 142, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento dos alvarás expedidos, fls. 138 e 139, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 2292-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Maurílio da Silva, Cleonice Menezes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do (a) Advogado (a) da Parte Autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento aos autos, que falta na 

petição de Ref: 14, para cumprimento do mandado a ser expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6600 Nr: 468-76.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10.215-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.205-CNGC, impulsiono o feito 

intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44162 Nr: 227-53.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Ziger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ortência da Rocha, Adelino Tomaz da Silva, 

Claucia Aparecida Polga, Selma Aparecida da Silva Tomaz, Juliana 

Aparecida Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Juçara Maria Domingues Lotufo - OAB:4044, 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO - OAB:11422/O

 Nos termos da Legislação vigente e o artigo 1.205/CNGC, impulsiono o 

feito intimando os patronos dos requeridos para que no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir, bem como, em igual 

prazo, se manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18593 Nr: 1560-79.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.205-CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da devolução da carta precatória e da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, ambas as diligências negativas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15650 Nr: 319-07.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Moreira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Fugihara - 

OAB:17.0860

 Vistos etc.

Tendo em vista manifestação de fls. 61, dou por citado o Réu.

Intime-se o acusado na pessoa de seu causídico para que apresente 

resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de outubro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 157956 Nr: 3359-61.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Costa Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene de Arruda 

Marques Oliveira - OAB:19633/MT

 Intimar o advogado da parte ré, para tomar ciencia dos termos da 

sentença de ref. 68.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 135609 Nr: 2223-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thassiana Cristina de Oliveira, Jurandir 

Benedito da Silva, Marcus Vinicius Fraga Soares, Cleyton Cesar Ferreira 

de Arruda, Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, Lubia Camilla Pinheiro 

Gorgete, Emanuel da Silva Souza, Marcelo Alberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Alexandre da Silva - 

OAB:18974-0/MT, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11443/MT, Anilton 

Gomes Rodrigues - OAB:3878/AC, Antonio de Lima Fernandes 

Neto - OAB:21536-0-MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, Marcelo 

Felicio Garcia - OAB:7297, MARCOS TULIO FERNANDES MELO - 

OAB:16291/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, Rodrigo 

Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:9098, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591

 INTIMANDO os Advogados do inteiro teor da r. Sentença de ref. 494.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 133512 Nr: 1369-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida sentença nos seguintes termos:

Vistos,

Trata-se de ação de alimentos, sendo que foi informado pela requerente 

que o requerido não contribui com os alimentos.

 Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citado, o réu não apresentou contestação nos autos, sendo 

decretada a sua Revelia.

Realizada audiência de instrução e julgamento nesta ocasião, foi 

dispensada a oitiva de testemunhas.

Com o silêncio da parte ré não houve fatos que refutassem o pedido 

exordial.

Outrossim, não há nos autos circunstâncias que desabonem a conduta da 

genitora ou que evidenciam quaisquer maus tratos a menor, tendo em vista 

que notadamente a criança encontra-se inserida em meio familiar 

adequado, cerceada de cuidados e carinhos.

Dispõe o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90):

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 

deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, 

exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 

adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 

pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação 

para a prática de atos determinados.

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de 

dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 

previdenciários”.

Assim, diante da guarda mostrar-se totalmente adequada, sendo que a 

criança já se encontra na companhia de fato da Requerente, possível à 

procedência do pedido.

A obrigação alimentar concerne à própria vida e subsistência das 

pessoas e origina-se de três pressupostos: o parentesco, a necessidade 

do alimentando de ser sustentado e a possibilidade de fornecer alimentos 

por parte do obrigado. Nota-se, pois, que estão presentes no caso 

versado todos os requisitos da obrigação alimentar: parentesco, 

necessidade e possibilidade.

O parentesco restou demonstrado nos autos, consoante certidão de 

nascimento acostada aos autos. Da mesma forma, restou demonstrada a 

necessidade da alimentando, haja vista sua incapacidade civil e precária 

condição financeira.

Já a possibilidade de fornecer alimentos, verifico que o requerido, como 

necessário, não desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de 

arcar com a pensão alimentícia. De um lado está a autora, representada 

por sua mãe, que carece da verba alimentícia.

Desta forma, os alimentos devem ser fixados de maneira a satisfazer as 

necessidades básicas da menor e de modo a não onerar em demasia o 

requerido.

Diante da míngua de provas quanto à condição financeira do requerido, 

tenho por bem fixar o valor dos alimentos em 37,4% (trinta e sete, quatro) 

por cento do salário mínimo, além do pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, assim compreendidas quanto às 

despesas com medicamentos, médico-hospitalar, odontológicas e as 

destinadas à educação, mediante receita médica e lista de material 

escolar. Ante o exposto e considerando as circunstâncias e os fatos 

narrados e, com fulcro no artigo 33 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, deferindo a guarda 

da menor LAURIENE CRISTINA DA SILVA a genitora MAURIENE 

APARECIDA DOS SANTOS, bem como condeno o(a) requerido(a) ao 

pagamento de verba alimentícia no percentual de 37,4% (trinta e sete, 

quatro) do salário mínimo vigente, além do pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias, assim compreendidas quanto às 

despesas com medicamentos, médico-hospitalar, odontológicas e as 

destinadas à educação, mediante receita médica e lista de material 

escolar, devendo ser depositado até o dia 10 de cada mês, em conta 

indicada pela genitora: Banco do Brasil, Conta Poupança: 21960-6 Ag: 

0662-9, Variação 51 – Mauriene Aparecida dos Santos, quanto as visitas 

fica estabelecida conforme acordado na audiência de conciliação, sendo 

de FORMA LIVRE mediante comunicação prévia a requerente.

Por se tratar de verba alimentar DETERMINO a execução provisória da 

sentença quanto ao pagamento da prestação alimentícia, devendo o 

requerido comprovar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de 

prisão civil.

Determino a intimação da Requerente para que, no prazo legal, preste 

compromisso, nos termos do artigo 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Por conseguinte, nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, LAVRE-SE o competente termo de compromisso de guarda 

definitiva, assumindo os requerentes a responsabilidade de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, sob pena de revogação, nos termos do 

art. 35 do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Às providencias 

necessárias.

Em razão da nomeação de advogado para patrocinar a defesa da 

requerente, ARBITRO honorários no importe de 02 URHs, conforme tabela 

constante da Resolução-OAB/MT 96/2007. Expeça-se certidão.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155254 Nr: 2346-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olenice Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155254

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a juntada de ref.21, INTIME-SE o patrono da autora para 

manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156212 Nr: 2721-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Barros, Milton Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código: 156212

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 
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pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142996 Nr: 5372-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Urbano Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96119 Nr: 444-78.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eziquiel Maximo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar do relatório social de ref. 33

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar parte requerida Johny Walter da juntada de informações do perito 

de ref122

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164735 Nr: 5756-93.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO a tutela antecipada, ante ao reconhecimento da ausência de 

intimação do cônjuge para o fim de SUSPENDER a praça que se realizaria 

no dia 14.11.2018 às 13h00min.Cite-se o embargado para, querendo, 

contestar a ação na forma do art. 679 constando as advertências dos 

arts. 307 e 334, todos do CPC.No que tange ao pedido de justiça gratuita, 

analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE 

o embargante para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade 

à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de 

indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito e consequente revogação da 

medida liminar(art.456, §1º, CNGC).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147793 Nr: 7856-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Marques Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145313 Nr: 6430-08.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Xavier de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164910 Nr: 5795-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELE DE ARRUDA FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Ordinária de Cobrança proposta por Maricele de 

Arruda F. Mendes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, RECEBO a 

presente exordial.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95133 Nr: 215-21.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Marques Correa, Ruberlei Rodrigues da Costa 

Arruda, Kelman Harumi Arruda Itto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 95133

DECISÃO

Vistos,
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Defiro o pedido de ref .70.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118287 Nr: 560-16.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Adelaide da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 17218 Nr: 2191-10.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Allemand Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Jardini - OAB:4.011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/O, Francisco Anis Faiad - OAB:3.520-MT, Tânia 

Regina Ignotti Faiad - OAB:5.931-MT

 Intimar as partes para no prazo apresentar memoriais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115995 Nr: 3236-68.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz- Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 115995

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118436 Nr: 594-88.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Gertrudes de Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159131 Nr: 3801-27.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileti Maria da Silva Santos, MHSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre o relatório social de ref.10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80037 Nr: 1424-93.2012.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Leasing Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucidio Bento Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogados da parte autora para no prazo legal manifestar nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118474 Nr: 612-12.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques Jose Sene e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.34

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117017 Nr: 204-21.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Deodato Correa Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados nos Embargos a Execução, para DETERMINAR que a 

Exequente apresente elaboração de novo cálculo de liquidação com 

observância do artigo 85 §16 do CPC.Em face da sucumbência recíproca 

na fase de Execução, deixo de condenar as partes em honorários 

advocatícios.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118225 Nr: 540-25.2016.811.0028
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZE FELICIDADE DE PAULA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta do mutirão, 

CANCELO a audiência anteriormente designada.

AGUARDE-SE os autos em cartório.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL ROBERTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRANSINA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000196-56.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-49.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-93.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID JOSE DA SILVA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 
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Janeiro de 2019, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000629-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIENY PATRICIA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014162-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014408-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2019, às 14:40 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000661-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO OTAVIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000661-69.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BENEDITO OTAVIO DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-45.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000585-45.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LOURIVAL SOARES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000442-56.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000442-56.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ADIMAR RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000415-73.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000457-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON VIEIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000457-25.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): GERSON VIEIRA DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000452-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000452-03.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000479-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SEBASTIAO GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000479-83.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUIZ SEBASTIAO GOMES CLEMENTE RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000212-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DAMIANA VIEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000212-14.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANTONIA DAMIANA VIEIRA FERREIRA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA SABINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000242-49.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): CLEUZA SABINA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000414-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000414-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE CONCEICAO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERGENTINO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000394-97.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE PERGENTINO FILHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000417-43.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Mantenham-se os autos conclusos para 

prolação da sentença.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001257-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIACAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MAURILIO LOPES OAB - SP145802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001257-53.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CARLOS VIACAVA REQUERIDO: MARCELO MACHADO 

DOS SANTOS Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001297-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001297-35.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: RINALDO MARQUES 

DA SILVA Tendo em vista que a finalidade da presente missiva se 

confunde com a de número 1001076-52.2018.8.110059, já em tramite 

nesta Comarca, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001265-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA PEREIRA VIANA (EXECUTADO)

ROMES ARAUJO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001265-30.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ROMES ARAUJO 

ALMEIDA, EULINA PEREIRA VIANA Nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte exequente, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001278-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Maria das Graças Pereira da silva (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001278-29.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001279-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001279-14.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERIDO: 

LUIZA PEREIRA PINTO Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se 

com os cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001281-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA AMORIM TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001281-81.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERIDO: 

MARIA DALVA AMORIM TEIXEIRA Cumpra-se conforme deprecado. Após, 

devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001280-96.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DUARTE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001280-96.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: JOSE DUARTE 

CAMPOS Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os 

cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 3565-21.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Medeiros Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO: Tendo em vista que o Oficial de Justiça percorreu distância 

além para encontrar o requerido, sendo que a parte autora pagou apenas 

uma diligência no valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e seter reais e 

trinta centavos) para a cidade de Confresa/MT, solicito a complementação 

da diligência, no valor de R$ 750,10 (setecentos e cinquenta reais e dez 

centavos), referente a diligência da zona 16, Canabrava do Norte/MT que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no link http: 

/ /arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/depositocomplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001256-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

DEVALDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001256-68.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: DEVALDO RODRIGUES DA SILVA, ARLINDO MARTINS DA 

SILVA Nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado 

para, em três dias, pagar a dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo 

em 10% o valor dos honorários advocatícios. No caso de pagamento 

integral no prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a 

expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do 

§1º do art. 829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 
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pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”. Caso 

o executado não seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça 

deverá proceder na forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos 

termos do §2º do referido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-05.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FERRAZ DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010056-05.2014.8.11.0059. REQUERENTE: LUCIA FERRAZ DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Considerando que a parte 

requerida não foi intimada para a primeira audiência de conciliação, defiro 

o pedido retro, razão pela qual a fim de proporcionar as partes a solução 

consensual da lide, designo nova audiência de conciliação para o dia 26 

de novembro de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-46.2012.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE CRISTINA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - GO0031314A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010116-46.2012.8.11.0059. REQUERENTE: KELLE CRISTINA PINTO 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A Tendo em vista a tempestividade 

certificada nos autos, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso apresentado nos efeitos 

devolutivo e suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões 

recursais. Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma 

Recursal competente para julgamento. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 11973 Nr: 553-09.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir da Silva Alves, vulgo "Negão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Vistos em correição.

1. Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se 

na capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

2. Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

3. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

4. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

5. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

6. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-19.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHWINGEL OAB - MT21100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYMISON RICCHARLYS MARINHO NEVES OAB - TO6592 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010003-19.2017.8.11.0059. REQUERENTE: B. A. PEREIRA - ME 

REQUERIDO: NORTEFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - EPP 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização 

por danos morais proposta por B. A. PEREIRA- ME (DROGARIA 

DROGAFARMA) em desfavor de NORTEFARMA DISTRIBUIDORA 

FARMACEUTICA LTDA- EPP, ambos qualificados, alegando, em síntese, 

que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão de débito quitado, razão pela qual requereu a 

condenação da empresa requerida no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a título de danos morais. Designada audiência de conciliação, 

restou infrutífera. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação e, na sequência, a parte autora ofereceu impugnação. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Inexistindo 

preliminares, prejudiciais e presentes os pressupostos processuais, 

passa-se ao julgamento antecipado da lide, por se tratar de questões 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida Nortefarma Distribuidora 

Farmaceutica LTDA- EPP perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SERASA, em 30.07.2016, por um débito no valor de R$ 439,14 

(quatrocentos e trinta e nove reais quatorze centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é indevido, já que o debito foi pago na casa 

lotérica na data de 16.05.2016, comprovante em anexo, restando a 

negativação totalmente indevida. A parte requerida, por sua vez, aduz que 

não se trata de relação consumerista e sustenta culpa exclusiva de 

terceiro, pois a Casa Lotérica em que a parte requerente realizou o 

pagamento foi vitima de fraude por meio de um funcionário que recebia os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 847 de 998



pagamentos dos boletos e se apropriava do dinheiro recebido, não 

repassando aos credores. Da análise detida dos autos, observa-se que o 

pedido inicial NÃO merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, no caso em apreço, a autora é empresário 

individual no ramo de comércio varejista de cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal, tendo capital social R$ 60.000,00 (fls. 

04/05), enquanto a ré é sociedade empresária limitada no ramo de 

comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal, com capital social de R$ 500.000,00 (fls. 12/13). Dessa forma, 

entendo que a autora se enquadrada como consumidora em razão de sua 

inegável vulnerabilidade econômica e técnica frente à ré, sobretudo 

porque o âmago da questão gira em torno do processamento do 

pagamento de dívida. Estabelecida essas premissas, destaco que, além do 

fato de que a fornecedora de serviços responder, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 

14), ela também é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34). Entende-se por 

“representante” qualquer pessoa física ou jurídica autônoma que atue de 

forma a viabilizar a execução de serviços prestados pelo fornecedor. 

Assim, no caso em tela, facultando aos bancos e as casas lotéricas a 

cobrança e arrecadação de seus pagamentos, entre outros serviços, a ré 

submeteu-se aos riscos inerentes à forma que eles prestam e executam 

seus serviços, o que incluí a possibilidade de pagamento de boleto 

bancário nos mais diversos estabelecimentos associados, assumindo, 

pois, a responsabilidade pela falha na prestação de serviços, cometida 

pelos respectivos intermediários, o que inclui não só a falta de 

compensação do débito adimplido, como também o repasse do valor pago, 

ainda que o pagamento tenha sido realizado em correspondente bancário. 

Em suma, trata-se de risco do negócio assumido pela fornecedora, motivo 

pelo qual descabe falar em responsabilidade exclusiva de terceiro. 

Contudo, mesmo diagnosticada a responsabilidade da ré pelo evento, não 

comporta provimento a pretensão autoral, eis que a requerente não 

demonstrou objetivamente em que consistiram os danos morais por ela 

(pessoa jurídica) suportados, aduzindo genericamente que suportou “os 

achincalhes decorrentes de frequentes reclamações junto à Ré, sem 

contar os aborrecimentos de uma demanda judicial e a apreensão e 

intranqüilidade de ‘ter seu nome negativado junto aos órgãos de proteção 

ao crédito’ e de tolerar os constrangimentos conseqüentes, como o corte 

de seu crédito na praça”. É bem verdade que a “pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever 

de indenizar, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de 

que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido 

o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e 

terceiros. O eg. STJ, ao apreciar essa matéria, adotou o posicionamento 

de ser imprescindível prova da violação da honra objetiva, isso porque, 

toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial ” (Quarta 

Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO - Julgado em 18/12/2014 – Dje 02/02/2015). Portanto, ainda que 

se argumente que a negativação lhe acometeu instantânea indignação, 

aborrecimento, ou mesmo a frustrou obtenção de crédito no comércio, 

nenhum desses aspectos atingiu a sua honra objetiva, ou seja, não foi 

capaz de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, 

ou redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado, 

de modo que não há que se falar em indenização por danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgados, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-24.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON DO NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010035-24.2017.8.11.0059. REQUERENTE: GUIBSON DO NASCIMENTO 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. GUIBSON DO 

NASCIMENTO QUEIROZ ajuizou ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados, alegando que seu nome foi negativado por dívida que 

desconhece sua origem, razão pela qual requereu fixação de danos 

morais. Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando a 

legitimidade do débito. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que o pedido inicial 

merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os 

autos, constato que restou demonstrada que o nome do autor foi 

negativado pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SERASA, em 25.08.2013, por um débito no valor de R$ 62.885,04 

(sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). 

Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca 

entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação 

totalmente indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, o requerido, 

apesar de informar que o procedimento atinente à obrigação foi 

devidamente realizado, não anexou aos autos documentos capazes de 

comprovar a veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato 

celebrado com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, 

gravação de atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida 

contratação. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, é necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita ao autor, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome do consumidor. Neste contexto, 

ausentes nos autos provas concretas que atestem a licitude da inscrição 

do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta 

configurada a prática de ato ilícito pelo requerido e, por conseguinte, o seu 

dever de indenizar os danos morais suportados pelo demandante. 

Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, 

o dano emerge necessariamente da negativação indevida, fruto de débito 

inexistente, dispensando produção de provas, consoante reiterado 

entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 
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diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, bem como para condenar o banco 

Réu ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, 

a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (25.08.2013) - Súmula 

54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-98.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GESSILEIDE DE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010043-98.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA GESSILEIDE DE 

ARAUJO ALVES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS MARIA GESSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO ajuizou 

ação declaratória de inexistência de débito, com indenização por danos 

morais, em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, ambos qualificados, alegando que seu nome foi negativado 

indevidamente por dívida que desconhece sua origem, razão pela qual 

requereu a fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Designada audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade 

em que juntou os atos constitutivos da empresa e substabelecimento. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que 

o presente feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando 

julgamento no estado em que se encontra, revelando, por isso, 

desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 355, I). De início sobre a 

impugnação ao valor da causa, tem-se que o valor indenizatório 

pretendido pela parte autora é o mesmo que foi dado como valor da causa, 

qual seja, R$ 15.000,00 reais, motivo pelo qual rejeito a referida 

impugnação. Em relação ao mérito, observa-se que o pedido inicial merece 

prosperar, conforme a seguir será demonstrado. Compulsando os autos, 

constato que restou demonstrada que o nome da autora foi negativado 

pela empresa requerida perante o Serviço de Proteção ao Crédito – 

SERASA, em 07.03.2017, por um débito no valor de R$ 340,81(trezentos e 

quarenta reais e oitenta e um centavos). Nessa linha, alegou que o débito 

registrado é inexistente, pois nunca entabulou contrato com a empresa 

demandada, restando a negativação totalmente indevida. Por sua vez, ao 

apresentar contestação, a requerida, apesar de informar que o 

procedimento atinente à obrigação foi devidamente realizado, não anexou 

aos autos documentos capazes de comprovar a veracidade de suas 

alegações, tais como, cópia do contrato celebrado com a parte 

reclamante, cópia dos documentos pessoais, entre outros hábeis a 

comprovar a referida contratação. Desse modo, o pedido é procedente no 

tocante ao cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que 

não existe comprovação da dívida que originou a inserção. Registre-se 

que a autora, na época do ajuizamento da presente ação, possuía 

anotação anterior em cadastro de proteção ao crédito (Telefônica Brasil 

S/A - inclusão fevereiro de 2017 - valor R$ 214.40). Todavia, tal 

n e g a t i v a ç ã o  f o i  c o n t e s t a d a  n a  a ç ã o  j u d i c i a l  n º 

8010044-83.2017.8.11.0059, ocasião em que as partes celebraram acordo 

no sentido da declaração de inexistência do débito e pagamento de danos 

morais, razão pela qual incabível a aplicação da súmula 385, do STJ. 

Outrossim, no tocante ao pedido de dano moral, é consabido que, para a 

configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, é 

necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se 

apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à 

vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. 

Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente 

um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita ao autor, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausentes nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 340,81 

(trezentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 
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na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(07.03.2017) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-26.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA OAB - GO12632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIGC3 PORTAIS DE INTERNET E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010074-26.2014.8.11.0059. REQUERENTE: WELLINGTON DANIEL SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BIGC3 PORTAIS DE INTERNET E SERVICOS 

LTDA Trata-se de ação de restituição e danos materiais e morais proposta 

por WELLINGTON DANIEL SILVA DE OLIVEIRA em face do C3 NETWORK 

BIG C3 PORTAIS DE INTERNET E SERVIÇOS LTDA ambos qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que 

restou infrutífera, visto que a requerida não foi citada/intimada. O 

requerente foi intimado por meio de seu advogado, a fim de dar 

prosseguimento no feito, sob risco de extinção. Diante da inercia do 

causídico, foi solicitado à intimação do autor pessoalmente. Conforme 

certidão em anexo, o requerente não foi localizado pelo meirinho, eis que 

não está lotado no núcleo da PM de Canabrava do Norte-MT, momento que 

obteve a informação do falecimento da parte autora. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando a inércia em promover o 

andamento do feito no prazo legal, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-35.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON PEREIRA DE AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000036-35.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): FUNDACAO PIO XII RÉU: ODILON PEREIRA DE AGUIAR 

Considerando que o requerido não foi localizado no endereço declinado 

nos autos, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

manifeste-se objetivamente em prosseguimento. Frise-se que eventual 

inércia implicará na extinção do feito sem resolução de mérito. Porto 

Alegre do Norte/MT, 07 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 2736-79.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre o laudo medico juntado aos autos no prazo de 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 758-96.2012.811.0059

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Garibalde Silva, Selma Marina Frezza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça, Dirce Nunes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Garibalde Silva - 

OAB:32.550 - SP, Luiz Garibalde Silva - OAB:32.550 - SP, Rafael Luiz 

Frezza Garibalde Silva - OAB:198843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:SP - 83.161

 Autos n. 758-96.2012.811.0059 (Código 41031)

Aqui se tem AÇÃO DEMARCATÓRIA ajuizada por LUIZ ANTONIO 

GARIBALDE SILVA e SELMA MARINA FREZZA SILVA em face de SILSON 

QUEIROZ DE MENDONÇA e DIRCE NUNES MENDOÇA.

Este Juízo sentenciou o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Os autores se insurgiram contra 

a decisão e os requeridos recorreram com o exclusivo intuito de majorar a 

verba honorária.

 Em sede de apelação restou improvido o apelo da parte autora e restaram 

arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa em favor dos requeridos.

 Desta feita, fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que os REQUERIDOS 

SILSON QUEIROZ DE MENDONÇA e DIRCE NUNES MENDOÇA se 

manifestem em prosseguimento, sob o risco de extinção do processo.

 Porto Alegre do Norte (MT), 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77773 Nr: 1537-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTANA MORAIS 

- OAB:24933/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paula Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 Em tempo, suspendo, por ora, a decisão contida à referência 66, eis que 

o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

pretendido pelo autor.

Assim, determino à Secretaria Judicial que certifique a tempestividade da 

impugnação manejada e, na sequência, intime-se a parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à impugnação.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43479 Nr: 3224-63.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Jose de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Autos n. 3224-63.2012.811.0059 (Código 43479)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 850 de 998



Aqui se tem indenização por danos morais ajuizada por DANIEL JOSE 

TOLEDO em face de BANCO BRADESCO.

Em sede de apelação restou provido o apelo da instituição bancária, 

afastando-se a condenação por danos morais, sendo julgado, pois, 

improcedente o pedido do Autor. Anotou-se a inversão dos ônus 

sucumbenciais e o arbitramento de honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor corrigido da causa.

 Desta feita, fixo prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o BANCO 

BRADESCO se manifeste em prosseguimento, sob o risco de extinção do 

processo.

 Porto Alegre do Norte (MT), 07 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 3026-55.2014.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdJ, MdJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Aqui se tem AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE FILIAÇÃO 

CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO PUBLICO. Prolatada 

sentença, irresignada, a parte autora apresentou tempestivamente 

APELAÇÃO. Desta feita, determino que se intime o recorrido, para, 

querendo, apresentar contrarrazoes, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

conforme estabelecido no artigo 1.010,§1º do Código de Processo Civil. 

Assinalo, por oportuno, que decorrendoo prazosupra, a Secretaria deverá 

expedir o necessário para remessa dos autos ao Ministério Público. Se 

nada for requerido, encaminhem-se os autos à Superior InstÂncia , 

externando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 3026-55.2014.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdJ, MdJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 3108-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE, AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte requerida, Srº Reinaldo Luis 

de Souza, para apresentar cópias dos documentos pessoais LEGIVEIS no 

prazo de 5 (cinco) dias, com finalidade de que seja possível expedir o 

mandado de averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87199 Nr: 7605-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rodrigues dos Santos Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de retificação de registro civil, ajuizada por Neuza 

Rodrigues dos Santos Batistela.

Este Juízo oportunizou à requerente declinasse as provas pretendidas 

para subsidiar seus pedidos, ocasião em que pugnou pelo seu depoimento 

pessoal como forma de comprovar a sua boa-fé, provas documentais já 

acostadas à inicial, bem como a oitiva de testemunhas.

Levando-se em consideração ser este um procedimento de jurisdição 

voluntária, no qual não há falar em lide INDEFIRO o depoimento pessoal. 

Veja-se que o objetivo do depoimento pessoal é a busca do 

reconhecimento, pela outra parte, dos fatos alegados contra a parte 

adversa. Nesse sentido, não se pode falar em depoimento pessoal quando 

não se vislubra confissão ficta.

Contudo, acolho o pedido para produção de prova testemunhal.

Para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/01/2019, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá), devendo as 

testemunhas comparecerem à audiência, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso não compareçam, que a parte desistiu de sua 

inquirição.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98759 Nr: 1890-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GOMES DE SOUZA - ME, Valdir 

Gomes de Souza, TATIENE MAMEDE DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU em face de VALDIR GOMES DE 

SOUZA - ME.

Consta dos autos que a parte Autora foi intimada em 18/05/2018 para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, sem que, até a 

presente data, haja notícia do recolhimento do montante da despesa.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80722 Nr: 3400-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Biazin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 aqui se tem ação de execução por quantia certa, ajuizada por Banco 

Bradesco S/A em face de Edson Biazin.
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Consta dos autos que a parte Autora foi intimada em 17/08/2017 para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, sem que, até a 

presente data, haja notícia do recolhimento do montante da despesa.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 112-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 Autos n. 112-52.2013.811.0059 (Código 44137)

Aqui se tem execução de sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARANXINGU E 

ZINGU – SICRED ARAXINGU em face de LINDOMAR LEITE VIEIRA.

Preliminarmente, determino à Secretaria que certifique o trânsito em julgado 

da sentença proferida em 136/137.

 Após, nos termos do artigo 513,§2º, inciso I e artigo 523 e seguintes, 

todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito exequendo.

Frise-que não ocorrendo, o pagamento dentro do prazo previsto no artigo 

supra, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o Exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Porto Alegre do Norte (MT), 12 de novembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41591 Nr: 1318-38.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alberto Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - 

OAB:18969/GO

 Aqui se tem execução de título extrajudicial.

 Nestes autos restou efetivada a imissão na posse em favor do Autor. 

Todavia, este relata que o local permanece sendo ocupado por MEIRE 

ROCHA DA COSTA MARQUES e outros sob ordens do Requerido, o que 

pode ser atestado inclusive pelo boletim de ocorrência colacionado aos 

autos.

 DECIDO.

 Determino ao senhor Oficial de Justiça que acompanhe a desocupação 

completa da aérea, esclarecendo que, quaisquer pessoas ou bens 

localizados deverão ser prontamente retirados.

 Consigne-se que, além do uso das forças policiais, acaso necessário, 

fica autorizado ao Meirinho retirar quaisquer obstáculos que entravem o 

cumprimento da ordem, inclusive arrombamento de portas e quebra de 

cadeados.

Igualmente, na hipótese de serem encontrados bens, ante ausência de 

depositário judicial nesta Comarca, ficará o requerente como depositário 

dos bens, o qual desde já fica intimado a restituí-los aos ocupantes.

 Em prosseguimento, autorizo a derrubada das benfeitorias ali existentes, 

desde que dentro da aérea delimitada nos autos.

 Desta feita, DETERMINO a desocupação da aérea, incluindo pessoas e 

bens que lá estiverem, para que posteriormente sejam demolidas as 

benfeitorias ali construídas. Ressalte-se que a mão-de-obra e um veículo 

serão disponibilizados pelo Autor, conforme manifestação nos autos.

 Em tempo, poderá o Oficial de Justiça, caso necessário, requisitar o 

auxilio de força policial (Polícia Civil e Polícia Militar de Confresa - MT)

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 31-69.2014.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo de Souza Dias Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herminio Cabral Vieira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Longuim - OAB:236280 

- SP, José Roberto Hermann Ramos - OAB:8855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Daniel Lins Melo - 

OAB:230206 - SP

 Considerando o acordo em audiência nos autos 83397, bem como os 

valores do deposito esta vinculado aos autos, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar os dados da conta 

bancaria para viabilizar a expedição de alvara eletronico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 112-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença de fls.136/137 

transitou em julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10127 Nr: 705-91.2007.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martins Rocha Vilela, Olinto Santos Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Machado Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie 

o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001122-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R R FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 852 de 998



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001122-41.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): R R FERREIRA - ME RÉU: BANCO BRADESCO S.A Aqui se tem 

ação indenizatória por dano material e lucros cessantes, com pedido 

liminar, ajuizada por R. R. FERREIRA ME em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Fixo o prazo impreterível de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

promova o recolhimento das custas e taxas de distribuição. Após, 

volvam-me conclusos para análise da exordial e pedido liminar. Porto 

Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000095-23.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME 

EXECUTADO: CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL Aqui se revela ação de 

execução de título extrajudicial, ajuizada por EZEQUIEL DA COSTA 

OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA. 

Determinada a emenda à inicial, a parte autora tempestivamente retificou 

as irregularidades apontadas na decisão inaugural. Diante disso, 

determino a citação da Fazenda Pública para que, querendo, oponha 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, consoante preconiza o artigo 910, 

caput, do Código de Processo Civil, podendo alegar “qualquer matéria que 

lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento” (art. 

910, §2º, CPC). Frise-se que acaso não sejam opostos embargos, será 

expedida a RPV em favor da exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal e no Provimento nº. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 

2017. Opostos embargos ou decorrido sem manifestação o prazo legal, 

tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de novembro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA ALVES MOURA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000135-05.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: IZABELA ALVES 

MOURA - EPP Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, 

ajuizada pelo BANCO DO BRASIL em face de IZABELA ALVES MOURA. 

Tentada a citação da executada, restou a diligência frustrada. Instado a 

manifestar-se, o requerente pugnou pela realização de diligências por este 

Juízo a fim de obter o endereço atualizado da demandada. Decido. 

Preliminarmente, determino à Secretaria Judicial que oficie ao Serasa para 

que realize a exclusão do nome de Coracina Jesus Carvalho Spanholi, 

devendo ser procedida a baixa da negativação oriunda do título 

exequendo. De outro norte, em que pese o princípio da cooperação 

estabelecer que o processo judicial deve ser produto da atividade 

triangular – entre juiz e as partes - indefiro o pedido de busca do endereço 

do executado, eis que o requerente não comprovou ter esgotado 

extrajudiciais os meios para tanto. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o autor promova o prosseguimento do feito, sob risco de extinção da 

demanda. Porto Alegre do Norte/MT, 08 de novembro de 2018. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO(A))

RONE VON PINTO DA SILVA OAB - TO5593 (ADVOGADO(A))

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA 

SOUZA, FABIO DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA 

PINHEIRO RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA Aqui se tem ação de 

interdito proibitório em que Isauri Ribeiro da Silva Souza, Carlos da Silva 

Sousa, Fábio da Silva Sousa e Vanderlene da Silva Souza Pinheiro 

buscam proteção possessória em face de Divino dos Santos Faria. Após 

a realização de audiência de justificação, foi deferido o pleito liminar de 

reintegração de posse. Por conseguinte, o requerido apresentou 

contestação, tendo a parte autora apresentado a respectiva réplica. 

DECIDO. Considerando que inexistem preliminares arguidas, declaro e feito 

saneado e, via de consequência, determino a intimação das partes para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência destas. Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser 

apresentado assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o 

risco de preclusão. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Tem as 

partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação. Em tempo, 

guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará 

na concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de novembro de 2018. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109888 Nr: 8045-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Delmiro dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Trata-se de auto de prisão em flagrante de JUAREZ DELMIRO DOS 

SANTOS JÚNIOR, preso em 11 de novembro de 2018, pela prática, em 

tese, dos delitos descritos nos artigos 306 e 308, ambos do CTB e artigos 

330 e 331, ambos do CP.

Recebido o procedimento durante o plantão regionalizado, a prisão em 

flagrante foi homologada e concedida liberdade provisória ao flagrado 

mediante o pagamento de 06 salários mínimos, o que perfaz o valor de R$ 

5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).

Em seguida, a defesa pugnou pela isenção da fiança. Subsidiariamente, 

requereu a dispensa a redução do valor arbitrado.

É o relatório.

 Decido.

Dispõe o artigo 325, §2º, inciso II, do CPP: "O valor da fiança será fixado 

pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: § 1º Se assim 

recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: (...) II - 

reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços)."

No caso em apreço, vislumbra-se que o indiciado não aparenta ser 

miserável, visto que, segundo informado durante o interrogatório policial, 
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disse trabalhar como engenheiro agrônomo e receber mensalmente em 

torno de R$ 9.000,00, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no 

artigo 350 do Código de Processo Penal.

Todavia, levando em conta os argumentos trazidos pela defesa do 

acusado, a redução do valor da fiança é medida imperiosa.

Ante o exposto, nos termos do artigo 325, I, do CPP, REDUZO O VALOR 

DA FIANÇA em 2/3 (dois terços), ficando no patamar de R$ 1.908,00 (um 

mil, novecentos e oito reais).

 Recolhido o valor supra, expeça-se alvará de soltura em favor do 

custodiado se por outro motivo não deva permanecer preso.

 No mais, mantenho as demais determinações contidas na decisão 

proferida no plantão regionalizado.

 Por fim, cadastre-se o advogado constituído por Juarez no sistema Apolo.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107330 Nr: 6732-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLERISMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19415/O, Manoel da Rocha Costa - OAB:19975/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar NILSON VIEIRA DA 

CRUZ, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, 

inciso II, §2º-A, inciso I, artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, 

e artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma dos artigos 70 e 71, ambos do 

Código Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52782 Nr: 2386-52.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lucas Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 DECISÃO

Homologo a desistência das testemunhas Denilson Farias de Oliveira e da 

vítima Márcia dos Santos Lima, com concordância da defesa.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de Julho de 

2019, às 13h30min (horário oficial de MT).

 Expeça-se mandado de intimação do réu, devendo ao oficial de justiça 

entrar em contato com a advogada para localização do réu.

 Com a juntada dos endereços das testemunhas de defesa, expeça-se o 

necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45254 Nr: 1075-60.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Diniz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos abrindo vistas ao advogado do réu Roney Diniz de Souza, Dr Valter 

da Silva Costa, OAB/MT 9.704-A, para tomar ciencia da decisão de fls. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45254 Nr: 1075-60.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Diniz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Tem a defesa técnica o prazo de até 10 dias para apresentar reposta à 

acusação.

No caso de nada ser dito, expeça-se mandado para intimação pessoal do 

réu para que promova a oferta de resposta à acusação por meio de 

advogado constituído ou dizer que não tem condições financeiras para 

contratação, caso em que os autos serão encaminhados à Defensoria 

Pública para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 3062-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeude dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido da defesa e redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de Julho de 2019, às 13h30min (horário oficial de Mato 

Grosso).

 Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Rafael dos 

Santos Lima.

 Com a juntada do novo endereço de Lilia Martins de Cartilho, expeça-se o 

necessário.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48975 Nr: 4692-28.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Geraldo Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 DECISÃO

 Homologo a desistência da testemunha Luiz Henrique da Silva Alves.

Proceda-se a juntada do auto de constatação de embriaguez conforme 

requerido.

 Após, declaro encerrada instrução criminal e determino abertura de vista 

aos sujeitos processuais para no prazo de 05 dias, sucessivamente, 

apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76395 Nr: 740-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Teodolino Camargo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELTON SCHWINGEL - 

OAB:31314

 DECISÃO

Homologo a desistência da testemunha Marcos Lira da Silva, com 

concordância da defesa.

Considerando que o Ministério Público apresentou alegações finais orais, 

abra-se vista à Defesa para no prazo de 05 dias oferecer memoriais 

finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 54303 Nr: 3598-11.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Suleman Magalhaes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 DECISÃO

Levando em conta que o acusado não foi encontrado para ser intimado da 

presente solenidade, decreto sua revelia nos termos do art. 367 do CPP.

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de Julho de 

2019, às 15h00min (horário oficial de MT).

 Expeça-se carta precatória para comarca de Nova Xavantina/MT, 

objetivando a oitiva do Policial Militar Marcos Lira da Silva.

 Oficie-se requisitando a presença do policial militar Clélio Luiz Pereira.

 Saem os presentes intimados e dê ciência a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79397 Nr: 2656-71.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Cunha Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta pelo MPE em face do acusado Jonatas 

Cunha Castilho.

 Homologada a desistência das testemunhas Daiane Pereira da Silva e 

Juliana Glória Pires, encerrou-se a instrução criminal, passando-se as 

alegações finais orais.

 E o relatório. Decido.

 Durante a instrução criminal, não foram produzidas provas suficientes 

para condenação, especialmente pelas declarações da vítima, afirmando 

que não houve agressão por parte do denunciado.

 Ouvido, o acusado negou a autoria delitiva.

 Nesse contexto, segundo o artigo 155, do Código de Processo Penal, os 

elementos informativos produzidos na fase investigatória não podem 

servir, isoladamente, de fundamento para o decreto condenatório, sob 

pena de violação ao preceito constitucional do artigo 50, inciso LV, da 

Constituição Federal, que assegura aos acusados em geral o contraditório 

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Dessa maneira, levando em conta que no presente caso os elementos do 

inquérito, muito embora possam influir na formação do livre convencimento 

do juiz, não foram complementados por outros indícios e provas 

produzidas durante a instrução criminal, impositiva se mostra a absolvição 

do denunciado, por insuficiência de provas.

 Ante o exposto, com base ri- motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE a 

exordial acusatória, para absolver Jonatas Cunha Castilho, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Após o transito em julgado, arquivem-se o presente feito com as 

anotações e baixas de/estilo, procedendo-se as comunicações 

estabelecidas pela CNGC.

 Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Registre-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46518 Nr: 2322-76.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Queiroz 

Fullin - OAB:11116/MT

 DECISÃO

 Homologo a desistência das testemunhas Lucimeira Nunes de Almeida, 

Matuzalém Honório da Silva e da reinquirição de Rosilma Ribeiro Alves.

 Com o retorno da carta precatória expedida para inquirição de Ricardo de 

Barros Virgolino devidamente cumprida, declaro encerrada a instrução 

criminal.

 Na sequência, abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 

05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46530 Nr: 2334-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho de Freitas Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122/MT

 DECISÃO

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de julho de 

2019, às 12h30 (horário oficial de MT).

Expeça-se mandado de condução coercitiva das testemunhas Gervásio 

dos Santos Oliveira e Antônio Luiz Gomes.

 Com a juntada dos novos endereços das testemunhas Mateus Ventura 

dos Santos e Levino Rosa expeça-se o necessário.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 1340-91.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gloria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 DECISÃO

Com retorno da carta precatória ref. 96 devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução criminal.

 Na sequência, abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 

05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71100 Nr: 3986-40.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins da Silva Neto, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT

 DECISÃO

Defiro o pedido da defesa de ref.62 no sentido de substituir a testemunha 

Cristian Andrei Alves Vicente por Bruno Gomes Borges.

 Outrossim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de junho de 2019, às 15h30min (horário oficial de MT).

 Expeça-se mandado de condução coercitiva para as testemunhas Diego 

Rogers Gomes dos Santos e Uanderson Diavani Becker.

 Oficie-se requisitando o Policial Sancler Fagundes Ferreira.

 Expeça-se Carta Precatória para comarca de Sinop/MT (REF.62), 

objetivando a oitiva de Aroldo Gomes Santana.

 Reitere-se o ofício de ref. 26.

 Por fim, encaminhe-se os quesitos de ref.62 e 65 a Perita Anny Cristiny 

Prestes de Oliveira, os quais devem ser respondidos no prazo de 10 dias.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, recebo o 

aditamento da denúncia realizado pela representante ministerial (ref. 117) 

e, consequentemente, defiro o pedido requerido.

Homologo a desistência das testemunhas Maxuel Peres da Silva, Gildo 

Aparecido da Silva e Cláudia Costa Sobrinho.

 No mais, aguarde-se realização da audiência designada (ref. 105).

Ciência ao MPE e Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, IMPRONUNCIO os 

acusados JANARI WANDERLEY DA COSTA, JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, CLEBERSON DE SOUZA 

CARDOSO, RENATO GOMES VIEIRA e JOSENILTON DA SILVA PEREIRA, 

com base no artigo 414, do Código de Processo Penal. Ao mesmo tempo, 

PRONUNCIO o acusado JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA, a fim de que 

seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas 

sanções dos artigos 121, §2º, inciso IV, bem como no artigo 211, ambos 

do Código Penal.A prisão processual deve ser mantida para a garantia da 

ordem pública, diante da reiteração delitiva do pronunciado (reincidente), o 

que demonstra sua periculosidade social, razão pela qual, nos termos do 

art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho 

a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do Código de Processo 

Penal.Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se as partes para 

apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 422 do Código Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103583 Nr: 4627-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Aqui se tem ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

ALEX BATISTA RIBEIRO.

Designadas audiências para fins de proceder o interrogatório do acusado, 

restaram frustradas as solenidades, ora em razão do baixo número de 

agentes penitenciários para promover a escolta do réu até o prédio do 

Fórum, ora em decorrência da falta de viatura disponível no presídio Major 

Zuzi.

Neste sentido, com fito de evitar morosidade no andamento do feito, tendo 

em vista que trata-se de processo em que o réu está preso, determino que 

se expeça carta precatória à Comarca de Água Boa/MT, para que proceda 

o interrogatório de Alex Batista Ribeiro.

Com o retorno da missiva, abra-se vistas às partes para apresentação de 

alegações finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7215-37.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN OLIVEIRA GUERRA, Cristiano das Neves 

Souza Lima, Ronaldo Ferreira Guerra, JHONATON DA SILVA GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, mantendo a 

decisão que decretou sua prisão preventiva. De outro vértice, analisando 

os autos, verifica-se que não é caso de rejeição da denuncia, tampouco o 

presente caso se amolda nas hipóteses do artigo 397, do Código de 

Processo Penal.Dessa forma, RECEBO A DENÚNCIA e, na sequência, 

determino que o réus sejam citados e intimados para comparecimento na 

audiência de instrução e julgamento no dia 29 de janeiro de 2019, às 

08h00min, horário Oficial de Mato Grosso.Intime-se para comparecimento à 

audiência o Ministério Público e a Defesa.Requisite-se a presença dos 

policiais arrolados pelo Ministério Público para serem ouvidos como 

testemunhas da acusação.Outrossim, intimem-se as testemunhas 

arroladas, observando-se os endereços constante nas peças do caderno 

policial.Expeça-se mandado de intimação para interrogatório aos 

acusados, devendo ser requisitada sua escolta à Cadeia Pública 

local.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 203-29.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Augusto Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Intimo o denunciado para apresentar memoriais, no prazo lega.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1876 Nr: 403-32.2000.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos, Valmir Carlos Bobbi, Vilma Aparecida Bobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 Processo n.º 403-32.2000.811.0019

 Código n.º 1876

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

JORGE BALBINO DA SILVA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face de BB 

FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 523 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte executada, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte 

executada poderá impugnar a execução no prazo ordinário de 15 (quinze) 

dias, nos próprios autos, na forma do artigo 525 do CPC.
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Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para atualizar o cálculo, bem como requerer o que entender de 

direito.

Sem prejuízo do determinado acima, tendo em vista que houve extinção da 

execução, em virtude do abandono da causa, DEFIRO o pedido formulado 

às fls. 306/307. Assim, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para que proceda a baixa de 

restrições realizadas nos imóveis penhorados na presente execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3965 Nr: 648-38.2003.811.0019

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berté Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:16875, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 Processo n.º 648-38.2003.811.0019

 Código n.º 3965

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista que “a habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo” - CPC, art. 687, sendo que poderá ser requerida: I - pela parte, 

em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, 

em relação à parte – CPC, art. 688.

Em atenção ao postulado de habilitação no polo ativo da presente 

demanda (fl. 518), considerando a legitimidade, RECEBO a petição de 

habilitação, de modo que SUSPENDO a tramitação deste processo a partir 

de então, e DETERMINO a citação da parte requerida, para se pronunciar 

no prazo de 5 (cinco) dias procedendo à habilitação com os documentos 

que entender necessário, nos termos do que disciplina os arts. 689 e 690, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Após, vistas à parte requerente para se manifestar no mesmo prazo de 5 

(cinco) dias.

Em seguida, conclusos para decisão sobre a habilitação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20093 Nr: 353-83.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Vistos e examinados os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 353-83.2012.811.0019, Código 20093.

S E N T E N Ç A

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO intentada por 

DANIEL DOMINGUES em face de ANTONIO FELIPE, ambos já devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela desistência do processo 

(fl. 119), sendo que o requerido concordou com os termos postulados (fl. 

122).

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

No mais, considerando a regular nomeação da causídica Dra. Amanda 

Albertini Colet, inscrita na OAB/MT sob o n° 20.262, FIXO/ARBITRO os 

honorários advocatícios em 2 (dois) URH's, em consonância com os 

trabalhos realizados nos autos, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir 

a respectiva certidão.

CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Porto dos Gaúchos, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6615 Nr: 921-46.2005.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A "OI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Luiz Alberto Machado Junior - OAB:10832/MT, 

Patricia Mendes da Silva Carvalho - OAB:13800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT, 

Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 Assim, considerando que os honorários estão regulares, INDEFIRO o 

pedido retro da parte exequente, de modo que DETERMINO a respectiva 

INTIMAÇÃO para informar acerca do resultado do acordo, assim como dos 

honorários sucumbenciais contidos no precatório.Sem prejuízo disso, 

SOLICITE-SE informações acerca do memorial descritivo de cálculo 

referente aos 10% da fase de cumprimento de sentença - Ofício n. 

343/2018/PG encaminhado ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência – fl. 996.Cientifique-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Porto dos Gaúchos, 06 de novembro de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2290 Nr: 296-51.2001.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, Grasiela Elisane 

Ganzer - OAB:5384-E/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edelson Inocêncio - 
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OAB:128B, Edelson Inocêncio Júnior - OAB:890

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Disposições finaisCustas 

remanescentes pelo exequente.Uma vez certificado o trânsito em julgado 

da presente sentença, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Porto dos 

Gaúchos/MT, 08 de novembro de 2018.Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44111 Nr: 2454-83.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Daria Jenuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22070 Nr: 187-80.2014.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarciso Enderle (Inventariante), Daiane Caroline Enderle, 

Cesar Enderle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Enderle "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Alexandre de Melo e 

Rodrigues - OAB:8027/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Considerando que a Fazenda Pública 

Estadual limitou-se a declarar o adimplemento dos tributos, DETERMINO 

nova INTIMAÇÃO (CPC, art. 629), para que, no prazo de 15 (quinze dias), 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, os valores dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações. A Fazenda Pública, se dela discordar, poderá juntar prova 

de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente 

novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, 

CPC), para o que devem ser manifestar expressamente.Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores 

nelas atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou recolhimento de 

ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já com comprovação 

do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões negativas de tributos 

Federais, Estaduais e Municipais e esboço de partilha final, colhendo-se a 

man i fes tação  das  pa r tes ,  no  p razo  de  15  (qu inze ) 

dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 09 de novembro de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 2267-75.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados do Laudo Médico 

juntado aos autos para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 203-29.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Augusto Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 INTIMO o réu na pessoa de seu advogado para apresentação de 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31886 Nr: 2085-60.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Italo Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 INTIMO o indiciado na pessoa de seu advogado para apresentação das 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41342 Nr: 908-90.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACELIA DE OLIVEIRA, ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS, 

ZILA PEREIRA DOS SANTOS, LENIRA PEREIRA CAMPOS, IRINEU PEREIRA 

CAMPOS, CIRO PEREIRA CAMPOS, ROBERTO PEREIRA CAMPOS, MARIA 

DO ROSÁRIO PEREIRA, VALDEMIRO PEREIRA CAMPOS, DALVA HELENA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ELIZABETE PEREIRA CAMPOS, JOSÉ BENÍCIO 

CAMPOS, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, ZELIA PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo os requerentes, através de seu advogado, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência da oficiala de justiça 

referente ao ato de citação da parte interessada, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES, 

agência de Porto dos Gaúchos-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9700 Nr: 857-31.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Sônia Maria Petenatti - OAB:10371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 Processo nº. 857-31.2008.811.0019 - Cód.: 9700

DECISÃO

Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a parte executada 

devidamente intimada, permaneceu silente sobre os valores contidos na 

planilha apresentada pelo exequente às fls. 448/451, caracterizando sua 

concordância tácita, pois na manifestação de fls. 459/459-v a executada 

apenas limitou-se a informar qual seria a forma de pagamento do débito 

pela Fazenda Pública, ou seja, através de precatório, motivo pelo qual 

homologo o cálculo dos valores contidos às fls. 448/451.
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Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal de Justiça efetuará 

a atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao 

exequente.

Intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2913-85.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional de Saúde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Tozzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Jashchenko de 

Carvalho - OAB:PR-23693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos.

Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do NCPC.

Faça-se, pois, as diligências necessárias, no sentido de promover a 

avaliação e penhora do bem objeto da missiva, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, Capítulo VII, Seção 3.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, devolva-se a presente missiva ao juízo deprecante com nossas 

homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 2341-32.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice do Prado Anzoategui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados do Laudo Médico 

juntado aos autos para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2361-23.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21508 Nr: 544-94.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sartoretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pedro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO SCHIEFELBEIN - 

OAB:12532/B, Rogério Antonio de Lima - OAB:7.303-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:341075/SP, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Vera Lucia 

Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob nº 

544-94.2013.811.0019, Código 21508.

1. Relatório

Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movido por WILSON SARTORETO 

em face de VALDIR PEDRO CAMILO, pelos fatos aduzidos na exordial.

Entre um ato e outro, as partes realizaram um acordo extrajudicial, 

pugnando pela suspensão do feito por 6 (seis), visando o cumprimento do 

acordo celebrado, conforme petições de fls. 122/123.

Na decisão de fl. 127 foi suspenso o processo pelo prazo de 6 (seis) 

meses, conforme requerido pelas partes.

Instado a se manifestar, o exequente informou o cumprimento do acordo 

pelo executado, pleiteando, assim, a extinção do feito (fl. 129).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Sabe-se que o pedido de homologação de acordo implica em extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do que disciplina o Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), art. 487.

Ademais, ressalto, por oportuno, que a suspensão é regulada pelo que 

preconiza o art. 313, inciso II, §4°, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), a qual é limitada ao prazo de 6 (seis) meses quando 

convencionado pelas partes, o que ocorreu no caso concreto.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, nos exatos termos 

das petições protocoladas - fls. 122/123. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.

Custas remanescentes pelo executado.

Os honorários foram acordados, motivo pelo qual deixo de fixar.

Após o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo, com baixa nos 

registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Porto dos Gaúchos /MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45066 Nr: 2962-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Gomes Martins, Roger Moreno do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e assim, 

DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a 

redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o Processo com Resolução do Mérito, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se referido ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente, para a devida averbação.Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.Condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios em 

favor da causídica nomeada para funcionar como advogada dativa da 
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requerente, arbitrando em favor da mesma o equivalente a 5 (cinco) URH. 

Expeça-se certidão.Sem custas, eis que DEFIRO o pedido de Gratuidade 

de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, do CPC.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 896-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista das razões apresentadas pelo exequente, DETERMINO que se 

proceda à consulta ao sistema INFOSEG para a disponibilização do extrato 

integral constando dados completos dos veículos YAMAHA/YBR 125K, 

PLACA KAG0104 e YAMAHA/XTZ 125K, PLACA JZR2151, para as 

devidas verificações/constatações, e consequentemente, deixo de oficiar 

o DETRAN, posto que todas as informações necessárias e correlatas dos 

veículos constarão do referido documento.

INTIME-SE o exequente para requerer o que for de direito e interesse, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7219 Nr: 380-76.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Cristina da Silva Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779-MT

 Processo nº. 380-76-28.2006.8110019 - Cód.: 7219

Vistos.

 As informações apresentadas pela parte requerida às fls. 223/224 

revelam que o Benefício Assistencial ao Portado de Deficiência (NB 

610.292.204-6), recebido pela requerente, foi suspenso após 06 (seis) 

meses sem a requerente realizar o saque na conta onde ocorrem os 

depósitos.

Ademais, tendo em vista ser possível à realização do pagamento das 

parcelas que não foram quitadas ante a suspensão na esfera 

administrativa, INTIME-SE a requerente para providenciar junto ao INSS a 

regularização do benefício acima mencionado.

Após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação da 

requerente, retornem-se os autos novamente ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29671 Nr: 844-51.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Antônio Máinardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 INTIMO o denuncido na pessoa de seu advogado para apresentar 

memomoriais escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 870 Nr: 13-38.1995.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo de Abreu, Maria Aparecida Costa de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mocelin, Walkíria de Lourdes Mocelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Alves Damasceno - OAB:3620

 Processo n.º 13-38.1995.811.0019

Código n.º 870

Vara Única

DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento retro, DEFIRO a expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados em favor do exequente, 

assim, EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a 

conta indicada nos autos.

 Após, INTIME-SE o exequente para atualizar o débito, bem como indicar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de penhora, ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de aplicação das disposições do art. 

485 e seguintes, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos /MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21698 Nr: 717-21.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Akai de Souza, representada por Glaucia Akai 

de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Processo n.º 717-21.2013.811.0019

Código n.º 21698

Vara Única

DESPACHO

 Vistos.

Tendo em vista as informações contidas na certidão da Sra. Oficiala de 

Justiça à fl. 66-verso, INTIME-SE a exequente Caroline Akai de Souza para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 76, §1º, do CPC).

Intime-se.

Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Porto dos Gaúchos, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12580 Nr: 330-74.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Santiago de Souza.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio José Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 330-74.2011.811.0019

Código n.º 12580

Vara Única
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DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo, promovendo as diligências 

que lhe competem, indicando bens passíveis de penhora e/ou 

apresentando planilha atualizada do débito, conforme determinado á fl. 83, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III c.c art. 485, § 1º, do CPC.

Ressalta-se que deve o requerente dar o devido andamento no feito, não 

sendo aceito apenas juntadas de substabelecimentos sem a devida 

movimentação processual.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9382 Nr: 543-85.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A de Oliveira Madeiras -EPP, Cleonice 

Aparecida de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Bilibio Piva - 

OAB:16.290/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:4937/RO, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os d. causídicos compareceram regularmente nos atos 

processuais, DETERMINO nova intimação daqueles para se manifestarem 

no entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das disposições do art. 485 e seguintes, do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21512 Nr: 549-19.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Maria Willemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT, Rafael Severo de Lemos - OAB:Mat. 1963253

 Processo nº. 549-19.2013.811.0019 - Cód.: 21512

DECISÃO

Vistos.

NELSI MARIA WILLEMANN, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 08 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40080 Nr: 246-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPdS, RIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 DESPACHO

Vistos.

Considerando que houve a necessidade de readequação de pauta, ante o 

regime de cumulação que se encontra este Magistrado, antecipo a 

audiência outrora aprazada para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17h30min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 533-02.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ramos de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Processo nº. 533-02.2012.811.0019 - Cód.: 20270

Decisão

Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico à fls. 154-verso, que a parte 

executada concordou com os valores contidos na planilha de fls. 150/152, 

ao passo que parte exequente, devidamente intimada, permaneceu silente, 

caracterizando sua concordância tácita, motivo pelo qual homologo o 

cálculo dos valores contidos às fls. 150/152.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal de Justiça efetuará 

a atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado, para que traga aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, os dados bancários necessários para 

expedição das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

Porto dos Gaúchos, 08 de novembro de 2018.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 432-28.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Processo nº. 432-28.2013.8110019 - Cód.: 21403

Vistos.
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 Compulsando atentamente os autos, verifico à fl. 108/verso a parte 

executada concordou com o valor das parcelas em atraso (R$ 25.001,04 

(vinte e cinco mil e um real e quatro centavos)) contido na planilha que 

embasa a presente execução, mas em relação aos honorários 

sucumbenciais alega que foram fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

conforme sentença de fls. 73/75, e não em 10 % (dez por cento) como 

exposto no cálculo apresentado pela exequente.

Assim, constato que assiste razão o executado, uma vez que na 

sentença de fls. 73/75 foram fixados os honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais).

Portanto, INTIME-SE o exequente para apresentar planilha de cálculo 

retificada, constando o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) de honorários 

advocatícios, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para homologação do cálculo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos/MT, 07 de novembro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 611-88.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santiago de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 INTIMO o denunciado na pessoa de seu advogado para apresentar suas 

alegações finais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35494 Nr: 1357-82.2017.811.0019

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Gabrecht Boeque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia dos Santos Gabrecht Boeque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Maria Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

EDITAL DE PUBLICAÇÃO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO 30 DIAS

AUTOS N.º 1357-82.2017.811.0019 – Código 35494

ESPÉCIE: TUTELA E CURATELA

 REQUERENTE: CLODOALDO G. BOEQUE e WANDE FELIPE DOS SANTOS

 REQUERIDA: ANDRÉIA DOS SANTOS GABRECHT BOEQUE

FINALIDADE: PUBLICAR a sentença de Substituição de Curatela, proferida 

nos autos em referência, no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias.-

DECISÃO: Ante o exposto e, com base na fundamentação supra, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para fins de determinar a SUBSTITUIÇÃO 

da CURATELA da interditada Andréia dos Santos Gabrecht Boeque, 

passando a constar como seu curador o Sr. WANDE FELIPE DOS 

SANTOS, em substituição da antiga curadora WALDIRENE LUZ DOS 

SANTOS. Com efeito, nos termos do inciso I do art. 487 do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Assim, doravante, 

o requerente Wande Felipe dos Santos passar a ser o curador legal de 

Andréia dos Santos Gabrecht Boeque, para fins patrimoniais e negociais, 

na forma do art. 85 da Lei n.º 13.146/15, o qual deverá anualmente prestar 

contas de sua administração, consoante prevê o art. 84, §4º, do mesmo 

Diploma Legal. Inscreva-se a presente substituição no Cartório de Registro 

de Pessoas Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, 

ambos da Lei n.º 6.015/73. Publique-se imediatamente na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as 

providências descritas no art. 755, §3º, do CPC/15. Sem custas. 

Transitada em julgado, tome-se o compromisso e lavre-se o termo de 

compromisso e curatela. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Ás providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida Lucia 

Machado de Sousa, Técnico Judiciário, digitei.

Porto dos Gaúchos-MT, 13 de novembro de 2018.

ROGERIO DORNELES DO NASCIMENTO

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45061 Nr: 2958-89.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adailça da Silva, Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

 Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Recebo a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 

725, VII, do CPC.

Deixo para arbitrar os honorários da advogada dadiva no momento da 

prolatação da sentença.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para se manifestar no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 2313-64.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:120198, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do Laudo Médico juntado aos autos.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144603 Nr: 1691-88.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Missias Vieira da Silva, José Pedro 

Batista Lins, Maria Nilcelania Braz de Sousa Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO
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Certifico e dou fé que a Carta de Intimação de fls.39 retornou sem que a 

parte requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do 

“AR”.

São Félix do Araguaia - MT, 13 de novembro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135812 Nr: 2055-31.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de às fl. 66, intime-se a parte autora para manifestar 

no presente feito, requerendo o que entender de direito.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45870 Nr: 1920-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVLC, ELM, IKLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, no rito do art. 733, do CPC, 

na qual o devedor/executado se encontrava inadimplente com suas 

obrigações alimentares.

Em decisão de fls. 34/35, fora decretada a prisão civil do devedor de 

alimentos, que foi devidamente cumprida (fls.56-verso).

Em petição de fls. 48/50, juntou-se aos autos minuta de acordo formulado 

entre a autora e o executado, informando o adimplemento do débito 

alimentar, pugnando as partes pela expedição de alvará de soltura.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo e por consequência, pela imediata soltura do executado.

Deste modo, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo realizado no procedimento/processo acima identificado 

(fls. 51/53), constituindo-o em título judicial, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do Código Processo Civil, resguardando interesses e direitos de 

terceiros.

Em face disso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 58, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, decretada às fls. 34/35.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, expeça-se o competente alvará de soltura, colocando o 

executado ADEMIR CANDIDO MARTINS incontinenti em liberdade.

Ciência ao MP e a defesa do executado.

Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146702 Nr: 2947-66.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Primo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Christian Conde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaidy Marlone Naves 

Nascimento - OAB:, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - 

OAB:MT/16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir urgentemente os autos em cartório, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135840 Nr: 2077-89.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JZ, JFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Benjamim Batista 

Junior - OAB:10.681

 Em atendimento a decisão de fl. 166, informo que foi agendado para o dia 

18/02/2019, às 16:00horas (Horário oficial do Estado) a coleta do material 

genético para realização do exame de DNA. Informo ainda que a parte 

requerida deverá ser intimada para a coleta e também refente ao valor do 

exame R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), que deverá ser pago no ato 

da coleta do material.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43750 Nr: 711-49.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Follman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dito isso. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo outras questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos 

do artigo 357 do Código de Processo Civil. Assim, como pontos sobre os 

quais devem recair a prova fixo a comprovação se que a autora preenche 

os requisitos legais para a progressão funcional, a data (termo inicial) que 

passou a ter direito subjetivo ao reenquadramento de nível e respectivo 

percentual, para fins de cálculos de eventuais valores retroativos 

referentes a diferença salarial, a disponibilização e realização de 

avaliação de desempenho, bem como a demonstração de falta de dotação 

orçamentária e/ou superação do limite legal das despesas com pessoal, e 

a existência de causa impeditiva a ensejar a impossibilidade jurídica do 

pedido. INTIMEM-SE as partes para informarem, no prazo de 10 (dez) dias, 

as provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento 

da causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão. Caso 

tenham interesse na produção de prova oral, que apresentem o rol de 

testemunhas no mesmo prazo. Consigne-se que, em não havendo 

manifestação das partes a respeito, entender-se-á que não há interesse 

na produção de quaisquer outras provas além das que já figuram nos 

autos. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se.Intime-se.Às providências.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 112332 Nr: 5051-10.2018.811.0024

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, deixo de conhecer do 

pedido em razão da absoluta incompetência deste juízo, nos termos do art. 
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52 da Lei Estadual nº 4964/85 – COJE, extinguindo o procedimento sem 

resolução do mérito, por analogia ao disposto no art. 485, IV do Código de 

Processo Civil.Cientifique-se o interessado por Diário de Justiça 

Eletrônico.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 172-97.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Suellen da Silva Cebalho, Luiz Antonio Pinheiro, 

Maria José de Santana Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonner Diogo Costa Leite, Maria Jose Batista 

de Santana Pinheiro, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ 

ASSUNÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pinheiro - OAB:

 Defiro o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD dos endereços dos 

requeridos Luiz Antonio Pinheiro e Maria José Batista de Santana.

Sendo positiva a busca, citem-se nos endereços localizados. Todavia, 

sendo infrutífera a localização, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ademais, defiro o pedido de restituição de diligência feito pela parte 

requerente às fls. 85, no valor de R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove) 

reais, uma vez que está demonstrado a duplicidade de depósitos às fls. 

71/74. Quanto a este pedido, remetam-se os autos à Diretoria do foro para 

as providências cabíveis.

Por fim, apesar de ser devidamente citado e não comparecer a audiência 

de conciliação, aplico multa ao requerido Jonner Diogo da Costa Leite no 

valor de 2% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 334, § 8º 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 172-97.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Suellen da Silva Cebalho, Luiz Antonio Pinheiro, 

Maria José de Santana Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonner Diogo Costa Leite, Maria Jose Batista 

de Santana Pinheiro, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ 

ASSUNÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pinheiro - OAB:

 Ante a ausência do cumprimento da Carta Precatória, bem como a Sra. 

Maria José Batista de Santana Pinheiro não foi citada/intimada para o ato, 

redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de novembro 

de 2016, às 10h30min.

Compulsando os autos consta que o requerido Jonner Diogo Costa Leite, 

encontra-se preso na Cadeia Pública de São José dos Quatro Marcos-MT, 

determino que o gestor da secretaria informe a Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT, a nova data de audiência, se necessária poderá 

utilizar da força coercitiva.

Saem os presentes devidamente intimados para a nova data da audiência 

de tentativa de conciliação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 650-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Vilches de 

Almeida - OAB:88802/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÂO

1ª LEILÃO DIA 14/12/2018 às 13h00 horas

 2ª LEILÃO DIA 14/12/2018 às 14h00 horas

AUTOS N.º 650-37.2018.811.0098 Código: 63249

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: CELSO WAINER CASAGRANDE

VALOR DÉBITO: R$ 27.861,95 em 12/02/2014

BEM: Um lote de terras situado no município de Porto Esperidião-MT, desta 

comarca de Mirassol D´Oeste-MT, denominado “Fazenda São Judas Tadeu 

II”, com área de 363,8375 has, dentro dos seguintes limites se 

confrontações:- Do M1 ao M2, com distância de 2.128,08m e azimute 

verdadeiro de 119º30’50’’, confinando com Henrique da Silva Lara Filho; do 

M2 ao M3, com distância de 2.775,00 m e azimute verdadeiro de 

252º44’00’’, confinando com Joaquim Hélio da Silva Lara e Celso Wainer 

Casagrande; Do M3 ao M4 com distância de 2.238,06m e azimute 

verdadeiro de 342º20’00’’ confinando com Amauri Queiroz da Silva; Do M4 

ao M1 com distância de 1.500,00 m e azimute verdadeiro de100º00’00’’, 

confinando com Henrique da Silva Lara Filho. Memorial descritivo assinado 

pelo resp. Técnico Fernando A. M. Boni. CREA 13.542. INCRA nº 

902.110.000.469-0. Proprietário Celso Wainer Casagrande, imóvel 

matriculado sob nº 13.597 do CRI de Mirassol D´Oeste – MT.

 AVALIAÇÃO IMÓVEL: R$ 580.800,00 em 15/06/2016, corrigidos até 

09/2018 – perfazendo o valor de R$ 622.971,66.

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: R-2/13.597, R-3/13.597, 

R-5/13.597, R-6/13.597, R-7/13.597, Av-8/13.597, AV-9/13.597, 

AV-10/13.597 .

 LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum da Comarca de 

Porto Esperidião MT.

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o bem não poderá ser 

arrematado por valor inferior a avaliação judicial; na segunda data o bem 

poderá ser arrematado pelo maior lanço independente do valor da 

avaliação, ressalvada a hipótese de preço vil (Art.891)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Preferencialmente à vista . Parcelamento: 

Oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

garantido por hipotecado do próprio bem ( artigo 895 CPC). Comissão do 

leiloeiro 5% do valor da arrematação.

 PARTICIPAÇÃO ON-LINE: O interessado deverá efetuar o cadastramento 

prévio perante o leiloeiro, com até 06 horas de antecedência ao evento.

 LEILOEIRO: Wellington Martins Araujo. (65) 99997-1717 

www.araujoleiloes.com.br

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.

 Fátima Adrielly Silva Freitas

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 650-37.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cezar Vilches de 

Almeida - OAB:88802/SP

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

das partes requerente e requeridos para comparecerem ao Leilão , sendo 
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o 1º designado para o dia 14/12/2018 às 13 horas e 2º Leilão 14/12/2018 

às 14 horas que realizar-se-á na sede do Fórum da Comarca de Porto 

Esperidião-MT à Rua Juscelino Kubtischek, Bairro: Centro, Cidade: Porto 

Esperidião-MT Cep:78240000, Fone: (65) 3225 1583

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 172-97.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Suellen da Silva Cebalho, Luiz Antonio Pinheiro, 

Maria José de Santana Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonner Diogo Costa Leite, Maria Jose Batista 

de Santana Pinheiro, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ 

ASSUNÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pinheiro - OAB:

 Autos nº. 172-97.2016.811.0039.

Código nº. 57560

Vistos.

Tendo em vista o petitório de referência nº. 130/131, DETERMINO, seja 

procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, com as advertências legais.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64586 Nr: 1405-61.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Gabriel Ferreira da 

Silva (...) No caso vertente, tenho que se deve valer o julgador da 

interpretação sistemática atendendo a adequação da medida à gravidade 

do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado (art. 

282, II, CPP). Outrossim, verifico do auto de prisão em flagrante que o 

detido não apresenta periculosidade suficiente a ponto de sustentar a 

custódia cautelar, uma vez que a conduta praticada não envolveu 

violência ou gravidade acentuada, além de não responder a qualquer 

procedimento criminal, conforme consulta ao sistema APOLO, 

cuidando-se, a priori, de fato isolado em sua vida, não preenchendo, 

dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP.Nessa esteira, tenho que 

presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade 

provisória, posto que imperiosa apenas a fixação das medidas cautelares, 

por inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o 

decreto preventivo. Do exposto, com fundamento no art. 310, III, c/c art. 

319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, concedo a liberdade 

provisória ao autuado GABRIEL FERREIRA DA SILVA, condicionada ao 

pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de FIANÇA, bem como 

vinculada à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser 

cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da 

prisão preventiva:a) comparecimento a todos os atos processuais e 

policiais a que for intimado;b) manter endereço sempre atualizado;c) 

pro ib ição de f requentar  bares,  boates,  prost íbu los  e 

congêneres.DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, 

RESSALTANDO AO INDICIADO QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.Em caso 

de pagamento do valor arbitrado a título de fiança, o que deverá ser 

certificado pelo Gestor Judicial, sirva a presente decisão como alvará de 

soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 194-92.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Oliveira Rodrigues, Creuza Costa 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 Autos: 194-92.2015.811.0098

Código: 55351

Vistos.

Notifiquem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56885 Nr: 1163-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidinéia Herrera Infante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 a) Observo que o pedido acerca da intimação ou não das testemunhas 

que deveriam, inicialmente, ter sido trazida pelas partes autora, fora 

analisado na solenidade ocorrida no dia 03/08/22018, oportunidade na 

qual, não obstante embasado na alegação da parte, mas considerando 

tratar-se de processo que envolve o âmbito familiar/questões pessoais e 

familiares, fora fundamentalmente analisado e deferido. Assim, fora 

determinada a intimação das testemunhas por oficial de justiça. Consigno, 

ainda, que naquela solenidade ambas as partes tiveram a oportunidade de 

se manifestarem, não havendo se falar em ofensa ao princípio de paridade 

de armas.

b) Homologo o pedido de desistência das testemunhas pelo requerente e 

requerido.

c) Com relação ao pedido de condenação por litigância de má fé, e 

considerando as provas produzidas na presente solenidade, deixo para 

me manifestar em sede de sentença, momento no qual serão analisadas 

todas as provas contidas no acervo probatório dos presentes autos.

d) Ao final, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Departamento de 

Trânsito, tendo em vista que já transcorreu o momento processual 

oportuno para tanto. A parte autora deve proceder à produção probatória 

quando da petição inicial, oportunidade na qual deve juntar e arguir tudo 

que lhe interesse para comprovar os fatos alegados, conforme dispõe o 

artigo 319, VI e 320 do Código de Processo Civil, não há fundamento legal 

para que seja acolhido o pedido.

e) Dou por encerrada a instrução processual, devendo ser aberto vistas 

dos autos às partes, pra que, apresentem as devidas alegações finais, 

obedecendo-se à ordem e os prazos.

f) Após, conclusos para sentença.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinaram a ata.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 172-97.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Suellen da Silva Cebalho, Luiz Antonio Pinheiro, 
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Maria José de Santana Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonner Diogo Costa Leite, Maria Jose Batista 

de Santana Pinheiro, ANTONIO ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ 

ASSUNÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joder Bessa e Silva - 

OAB:17779, Juliana Rodrigues Bessa - OAB:18.278, Maraísa 

Fonseca Zancheta - OAB:17.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Pinheiro - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS N.º 172-97.2016.811.0098 ID 57650

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Carmem Suellen da Silva Cebalho e Luiz Antonio Pinheiro 

e Maria José de Santana Pinheiro

PARTE RÉ: Jonner Diogo Costa Leite e Maria Jose Batista de Santana 

Pinheiro e ANTONIO ALVES DA SILVA e MARIA JOSÉ ASSUNÇÃO ALVES

PESSOAS A SEREM CITADAS: Litisconsortes (requerente): Luiz Antonio 

Pinheiro, Cpf: 34690450110 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço 

Não Informado, Cidade: Porto Esperidião-MT

Litisconsortes (requerente): Maria José de Santana Pinheiro, Cpf: 

52338487168 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Endereço Não Informado, 

Cidade: Porto Esperidião-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (Quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de rescisão contratual com 

declaração de invalidade negócio jurídico cumulada com pedido liminar de 

reintegração de posse formulada por Carmem Suellen da Silva Cebalho em 

face de Jonner Diogo Costa Leite, Maria José Batista de Santana Pinheiro, 

Antonio Alves da Silva e Maria José Assunção Alves.

Alega a requerente que comprou um terreno de 375 m² de Otilano Ferreira, 

localizado no loteamento Residencial Jaraguá, lote nº 18, quadra 63, na 

cidade de Porto Esperidião, sendo este registrado no cartório de imóveis 

do município sob a matrícula nº 1.206

DESPACHO: Trata-se de ação de rescisão contratual com declaração de 

invalidade negócio jurídico cumulada com pedido liminar de reintegração de 

posse formulada por Carmem Suellen da Silva Cebalho em face de Jonner 

Diogo Costa Leite, Maria José Batista de Santana Pinheiro, Antonio Alves 

da Silva e Maria José Assunção Alves.Alega a requerente que comprou 

um terreno de 375 m² de Otilano Ferreira, localizado no loteamento 

Residencial Jaraguá, lote nº 18, quadra 63, na cidade de Porto Esperidião, 

sendo este registrado no cartório de imóveis do município sob a matrícula 

nº 1.206.Posteriormente, em 24/07/2013, a requerente celebrou contato de 

compra e venda do imóvel supramencionado com Jonner Diogo Costa 

Leite, mediante a promessa de pagamento do valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais), valor este que foi dividido em duas de parcelas, uma 

no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por meio do cheque nº 

000043, datado para 25/08/2013, e outra parcela no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com a emissão do cheque nº 000044, datada para 

25/11/2013, ambos os cheques de titularidade do requerido Jonner Diogo 

Costa Leite.Assevera que, também está avençado no contrato que a 

transferência da posse e do domínio do imóvel está condicionada a 

compensação dos cheques apresentados, sendo que o inadimplemento 

enseja a rescisão contratual.Destarte, aduz que os cheques foram 

cancelados pelo requerido Jonner sem qualquer justificativa para tanto e 

mais, que o requerido Jonner adulterou o contrato feito pelas partes, 

indicando que esse foi entabulado mediante pagamento a vista e que a 

parte requerente no ato já dava plena quitação sobre o bem, sendo 

inclusive alterado o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil) reais para R$ 

14.000,00 (quatorze mil) reais.Assim, assevera que, deste modo, o 

requerido Jonner vendeu o imóvel para o sr. Luiz Antônio Pinheiro, o qual 

juntamente com sua esposa também venderam o bem para o sr. Antonio 

Alves da Silva.Deste modo, requer a rescisão contratual do negocio 

firmado com primeiro requerido e invalidade dos negócios jurídicos 

firmados entre este e os demais requeridos, assim como, mas em sede de 

tutela antecipada a reintegração do bem imóvel ou subsidiariamente que os 

requeridos se abstenham de construir ou fazer benfeitorias no imóvel, 

bem como sejam impedidos de realizar qualquer negócio jurídico com o 

imóvel.Juntou documentos às fls. 21/42.É o Relatório.FUNDAMENTO. 

DECIDOPara que a presente demanda fosse regida pelo procedimento 

específico de reintegração de posse deveria esta ser proposta até um ano 

e um dia após a prática do esbulho, conforme preconiza o art. 558, do 

Código de Processo Civil.Todavia, como foi proposta após esse prazo, 

será regida pelo procedimento comum, nos termos do que dispõe o 

parágrafo único do art. 558 do Código de Processo Civil.Destarte, quanto 

ao pedido de tutela antecipada, o novo Código de Processo Civil inaugurou 

mecanismo processual denominado de “Tutela Provisória” que pode ser 

fundamentada tanto na urgência como pela evidência (art. 294 do 

CPC).Pois bem, a presente demanda revela-se embasada na situação 

fática de urgência, que reclama tutela antecipada/satisfativa para a sua 

proteção. O Código de Processo Civil em seu art. 300 elenca quais são os 

requisitos para a sua concessão:“Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em seu 

Livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil” Tereza 

Arruda Alvim Wambier em referência ao artigo acima mencionado 

assevera que “Os requisitos para a concessão da Tutela cautelar e 

antecipada de urgência são igualmente os mesmos: fumus boni iuris e 

periculum in mora.” (ed. Revista dos Tribunais,, 1ª ed, ano 2015. p. 

498).Sendo assim, inicialmente destaco que o fumus boni iuris, em que 

pese o art. 561 do Código de Processo Civil, estar disposto dentro da 

seção específica para a tutela de de reintegração de posse(procedimento 

específico para as demandas ajuizadas até um ano e um dia do esbulho) 

tal artigo se caracteriza em seus incisos I e II como o fumus boni iuris 

exigido pelo art. 300 para a concessão da medida perseguida.Desta 

forma, o art. 561 do Código de Processo Civil exige que estejam 

caracterizados a posse do imóvel que a requerente tinha e que houve um 

esbulho praticado pelo requerido. Como a presente demanda de 

reintegração está vinculada a um pedido de rescisão contratual e 

invalidade de outros negócios jurídicos, faz-se necessário primeiro 

declarar rescindido tal contrato e os demais negócios jurídicos para se 

caracterizar como esbulho a posse praticada pelos requeridos.Sendo 

assim, neste momento inicial, não resta caracterizado o esbulho praticado 

pelo requerido, sendo necessário, deste modo, dilação probatória para se 

averiguar tal situação. Nesse sentido, já se posicionou os Tribunais pátrios 

sobre tal questão, nos seguintes termos:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LIMINAR POSSESSÓRIA 

INDEFERIDA - MEDIDA QUE DEPENDE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

RESCISÓRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE 

FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO.Inviável a concessão de liminar reintegratória ao 

promitente-vendedor, pois, enquanto não rescindido o contrato, não se 

pode considerar injusta a posse do comprador.No contexto apresentado, 

revela-se mais prudente aguardar a instrução probatória e a formação do 

contraditório para melhor esclarecimento dos fatos a fim de que o 

provimento jurisdicional seja mais próximo possível do juízo de certeza.

(TJ/MT, AI 22100/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 

11/11/2013)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

– AÇÃO EXTINTA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – VIA INADEQUADA – 

DECISÃO CASSADA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM FACE DO 

INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – PROSSEGUIMENTO – 

RECURSO PROVIDO.É cabível a ação de rescisão contratual em face do 

inadimplemento cumulada com integração de posse.Primeiramente é 

avaliado a rescisão contratual e o alegado inadimplemento, só depois é 

que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório.(TJ/MT, Ap 101828/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no 

DJE 02/02/2015)AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE 
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. Aforada a ação de 

rescisão de contrato, cumulada com pedido de reintegração de posse, em 

que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de promessa 

de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência da 

adquirente, não se recomenda o deferimento da liminar reintegratória. 

Antes há que se rescindir a avença. A reintegratória, sabe-se, é 

conseqüência. Posse decorrente do negócio, a impedir a reintegração, 

ante a ausência da prática de esbulho. Precedentes do STJ e desta Corte. 

Falta de urgência. Interlocutória que merece confirmação. NEGADO 

SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065000978, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 

29/05/2015).Portanto, ausente o fumus boni iuris INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteado em initio litis para que a requerente 

seja reintegrada na posse do imóvel objeto da presente demanda.Quanto 

ao pedido “b” da inicial, em sua primeira parte, este consiste em medida 

cautelar para conservação do bem imóvel. Para a concessão de medida 

cautelar o novo Código de Processo Civil disciplina os mesmos requisitos 

para a concessão da medida almejada, quais sejam: fumus boni iuris e 

periculum in mora.Na presente situação o fumus boni iuris é diferente do 

que é caracterizado para a reintegração de posse, pois se revela 

plausível somente pela existência do contrato aludido pela parte, ainda que 

sobre ele não se tenha plena convicção sobre a sua existência e/ou 

validade.Nas medidas cautelares, o fumus boni iuris pode ser amenizado, 

dando-se prioridade ao periculum in mora apresentado. Nesse sentido, a já 

citada autora Tereza Arruda Alvim Wanbier nos assevera que:“Os 

requisitos da concessão da tutela antecipada de urgência (fumus boni 

iuris e periculum in mora) não necessariamente devem estar na mesma 

proporção, pois de acordo com o caso concreto, deve-se levar em 

consideração mais um do que o outro, de acordo com a “regra da 

gangorra”.(WAMBIER, Tereza Arruda Alvim, op cit. p. 498)Segundo a 

autora: “quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige 

para concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a 

completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua 

concessão é a própria urgência , ou seja, a necessidade considera em 

confronto com o perigo da demora da prestação jurisdicional.” (WAMBIER, 

Tereza Arruda Alvim, op cit. p. 498)No caso dos autos, é a situação que 

se apresenta, pois o periculum in mora é evidente, uma vez que a 

alteração do imóvel pode trazer danos significativos para o requerente 

caso este tenha o direito tutelado na demanda.Deste modo, defiro o pedido 

de antecipação de tutela feito pelo requerente em face dos requeridos 

para a concessão de medida cautelar de conservação do imóvel objeto da 

presente demanda.Quanto a segunda parte do pedido “b” da inicial, este 

juízo não tem como obstar uma situação fática de compra e venda da 

posse do imóvel sobre litígio, o que se pode é somente invalidar eventuais 

negócios que venham a existir, se estes forem considerados 

ilegais.Portanto, indefiro o pedido de tutela antecipada referente a segunda 

parte do pedido “b” da inicial que se refere sobre eventual impedimento de 

venda da posse do imóvel feito pelo requerente em face dos 

requeridos.Todavia, entendo necessário, neste momento, com fulcro no 

poder geral de cautela, que está previsto no art. 297 do Código de 

Processo Civil, para se resguardar o direito dos envolvidos na demanda, 

assim como de terceiros de boa-fé, que seja anotado à margem da 

matrícula do imóvel em litígio a existência da presente demanda 

judicial.Considerando que a presente demanda deverá percorrer o 

procedimento comum, designo audiência de conciliação para o dia 13 de 

setembro de 2016 às 16h:30min.Citem-se as partes Rés.Fiquem as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. O prazo para contestação de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência (art. 

335, I do CPC).A ausência de contestação implicará em revelia e aplicação 

de seus efeitos, nos moldes do art. 344 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Eu, Antonio Marcos de 

Oliveira Correia, analista judiciário, digitei.

 Porto Esperidião - MT, 13 de novembro de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 1524-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Nadir Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64805

Visto, etc.

Tendo em vista que os delitos possuem rito próprio definido na lei 

11.343/06, revogo o recebimento de denúncia de fl. 80, devendo ser 

requisitada a devolução da carta precatória expedida para citação 

independentemente de cumprimento.

Notifique-se os acusados Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Nadir Mendes da Silva e Felix Dalmor Rodrigues da Mata, nos termos 

do art. 55 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006, para oferecerem defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, os acusados 

poderão arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretendem produzir e arrolar até 05 (cinco) testemunhas cada 

acusado(Art. 55, § 1º, Lei n° 11.343/06).

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar aos 

acusados se possuem condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-los que serão defendidos por advogado 

nomeado, tendo em vista a ausência de Defensoria Pública nesta 

comarca.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Defiro o item III da cota ministerial de fls. 72/73, devendo ser oficiada a 

delegacia de polícia nos moldes requestados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 09 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 1524-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Nadir Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64805

Vistos, etc.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ADEMAR 

BARRETO FRANCISCO, EDMAR SOUSA DA SILVA, NADIR MENDES DA 

SILVA e FELIX DALMOR RODRIGUES DA MATA, por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se os acusados para responderem a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar aos 

acusados se estes possuem condições financeiras para constituir 

advogado, que deverá apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP. Em caso negativo, deverá informá-los 

que serão defendidos por advogado nomeado, tendo em vista a ausência 
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de Defensoria Pública nesta comarca.

 Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentadas as defesas, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face dos 

denunciados.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Ata

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS 2019 PRESENTES: A Juíza de Direito, a 

representante do Ministério Público, o Advogado representante da OAB, a 

Gestora Judiciária e o Oficial de Justiça. Todos abaixo assinaram a ata. 

Foram sorteados os jurados na seguinte ordem: Jurados sorteados

 01- MARIA IZABEL ALVES DOS SANTOS BROMATE

02- JANAINA VELASCO ORTIZ

03- RAYSSA FERNANDES DA SILVA

04- LUCIANA BISPO DANTAS

05- JUCIARA DAYDE DA SILVA

06- LEIDE APRECIDA SCATOLIN

07- GISELI FATIMA DOS SANTOS

08- JOAQUIM LINEU PIRES

09- EDICLEIA PEREIRA DE SOUZA

10- MARCIA CRISTINA DE BRITO

11- CELINA BATISTA DE OLIVEIRA

12- FÁBIA CRISTINA SALES

13- SEBASTIÃO GILMAR BONFIM

14- LUIS RICARDO KOPP

15- UENDEL FERREIRA RODRIGUES

16- ELIANE APARECIDA DA SILVA

17- ATAMAR DONIZETE DE OLIVEIRA

18- RAIMUNDO PEREIRA SARAIVA

19- LUCIANO MASSAVI

20- WILSON FERREIRA DA COSTA

 21- SAULO BORGES ALEXANDRE

22- HERCULIS ALBERTINI VETURELLI

23- ADELINO AGUILAR

24- VILMA APRECIDA COSTA GONÇALVES

25- ELAINE FARIA DE ALVARENGA

Jurados suplentes.

 26- EDIBERTO AMANCIO DA CUNHA

27- DORACY FERREIRA DOS SANTOS

28- LAERCIO FRANCISCO DE SOUZA

29- DONIZETE ROMERIO DA SILVA

30- NILZA APARECIDA AZAMBUJA

31- EDILAINE MARIA NOGUEIRA

32- LUCIO GOMES DE CAMPOS

33- ANTONIO PIRELLI FIALHO

34- DORELAINE DE OLIVEIRA CAETANO

35- ELTON DA SILVA OLIVEIRA

36- EDILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

 37- IVONEY JUNIOR DE ALVARENGA

38- KLEBERLEY DE LIMA GUILHERME

39- IRACLIDES CORREA LOPES

40- MAURÍCIO CÉSAR GRESINGER JACOB

Nada mais a ser consignado, dou por encerrado o presente sorteio.

Porto Esperidião - MT, 14 de novembro de 2018. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini Juiz(a) de Direito Nátalia Guimarães Ferreira Promotora de 

Justiça Erykson Thyago Pereira da Silva Advogado Fátima Adrielly Silva 

Freitas Gestora Judiciária Hugo Fernando Rodrigues Fernandes Oficial de 

Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-08.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO TICHAUER OAB - SP0194909A (ADVOGADO(A))

CARINE TOSTA FREITAS OAB - MS0014041A (ADVOGADO(A))

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010016-08.2011.8.11.0098. REQUERENTE: ERYKSON THYAGO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A., 

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, NEWTECH 

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, DIGIBRAS 

INDÚSTRIA DO BRASIL SA. Vistos. Em análise ao petitório de ID 16043755 

e assistindo razão à parte peticionante, procedo às seguintes 

determinações: a) Considerando o valor depositado aos autos (ID 

15946502) no montante de R$ 11.792,62 (onze mil, setecentos e noventa 

e dois reais e sessenta e dois centavos) EXPEÇA-SE ALVARÁ para o 

levantamento dos valores que se encontram vinculados e que estes sejam 

transferidos para a seguinte conta: Banco do Brasil, agência 8234-1, c/c 

30628-2, em nome de Erykson Thyago Pereira da Silva, CPF 

734.942.081-15; b) Considerando os cálculos apresentados em ID 

14602385, procedo à sua HOMOLOGAÇÃO e determino a intimação da 

requerida Ponto Frio.com Comércio Eletrônico S/A. para adimplir a 

diferença do débito (R$ 4.529,91 – quatro mil, quinhentos e vinte e nove 

reais e noventa e um centavos), considerando a responsabilidade 

solidária. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 30 de outubro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 21/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o Edital n°. 20/2018/DF e Portaria n. 379/2015/PRES em 

consonância com a Portaria n. 177/2017-PRES, torna publica a relação das 

inscrições deferidas dos candidatos para a área de Psicologia e 

Assistência Social, abaixo relação por ordem alfabética.

INSCRIÇÕES DEFERIDAS PSICOLOGIA

1. EDNÉIA DE CAMPOS

 2. LUCIANE MALQUE MIRHAN

 3. LARISSA BISPO GARÇA

 4. FABIANA BACA

 5. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA.
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 INSCRIÇÕES DEFERIDAS ASSISTENTE SOCIAL

1. SONIA MARIA MACHADO DE PAULA

 2. JULIABE BONMANN

 3. EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOS

 4. THAIS DA SILVA BRITO

 5. LAYANA CARLA DE OLIVEIRA MATTOS

 6. ISAIAS DA SILVA MIRANDA

 Querência – MT, 5 de 0utubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Presidente da Comissão

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 1595-20.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 420-25.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 1191-66.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39048 Nr: 169-02.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34798 Nr: 1594-35.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 443-05.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Luana Franciscon-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscilla Bastos Tomaz - OAB:8.659/MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34946 Nr: 82-80.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SCHONS, FLAVIO LEONCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MULLER MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, Ketty 

Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33911 Nr: 1053-02.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1986-67.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER ANTUNES, ADRIANA MACEDO REOLON 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33460 Nr: 699-74.2014.811.0080

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5.367MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, Paulo 

Rogerio de oliveira - OAB:7074MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38361 Nr: 1602-75.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTHY DALE CARTER, IVONETE LUSTOSA 

CAVALCANTE CARTE, Jonathan Paul Carter, JOANA DARC DA SILVA 

CARTER, JOAQUIM QUERINO NETO, LIANE DE FÁTIMA CARLIN CHUQUES 

QUERINO, SÔNIA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40207 Nr: 519-87.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, Julci Carla Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40637 Nr: 748-47.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40638 Nr: 749-32.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42361 Nr: 1726-24.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48285 Nr: 1671-39.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, EDNA CRISTINA VILAÇA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, EDIANE 

DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50284 Nr: 2623-18.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIS PEZZINI, ADRIANA MANENTE, 

CARLOS ALBERTO PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33998 Nr: 1111-05.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querência Comércio de Máquinas Agrícolas 

Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34611 Nr: 1496-50.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTOS MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35617 Nr: 403-18.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBABY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E 

ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEZINHO DE ANJO COMERCIO DE CALCADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR VISCARDI PEREIRA 

- OAB:22938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 691-63.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO MAGNO DE 

MACEDO MENDONCA - OAB:4087-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 1499-68.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, IP, TTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40695 Nr: 778-82.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO TEIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO DONADEL, IVANETE MARIA LACERDA, 

MARCIO CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP, KAUANY FLORENTINO PONTES - 

OAB:360301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SUSKI DONATO - 

OAB:38739

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45287 Nr: 349-81.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, LUCINEIA BUCHNER, JONES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47371 Nr: 1281-69.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA , ROBERTA FERREIRA DA SILVA MULLER, KLEBER SILVA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33428 Nr: 674-61.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Beraldo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34333 Nr: 1323-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA PINTO MARTINELLI , GERRI LUCIANO 

MARTIN DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40120 Nr: 485-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGATO COMERCIO DE MAQUINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO BENEDITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 780-52.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48608 Nr: 1796-07.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG E CIA LTDA EPP, 

ANDERSON FREITAG, Aline Loeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE CRISTINA FERREIRA - 

OAB:217747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55303 Nr: 600-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO BRAZ PAIÃO, LUCINEIA DE MELO PIÃO, 

AILTON BRAZ PIÃO, ELISANGELA SILVA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33662 Nr: 865-09.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOCAMP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Ronaldo Panazzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34882 Nr: 37-76.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA , URBANO DARCI NIENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11424 Nr: 18-85.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Erthal Sehn, Beno Albino Sehn, 

Terezinha Iracema Sehn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, André Luiz S.De Souza - OAB:226.887 OAB/SP, Arivaldo 

Moreira da Silva - OAB:61067/SP, Daiani Aparecida Rossini Vidal - 

OAB:131.551-E, Danilo Augusto Cobianchi Da Costa - OAB:22363-A, 

Irazon Carlos Aires Júnior - OAB:2426, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724 SP, Julia Sara Accioly Quirino - OAB:4334, Karina Da 

Silva Beloto - OAB:212981, Leonardo Henrique Viecili Alves - 

OAB:193229, Luís Fernando Decanini - OAB:9993-B, Marcia Maria 

Soares Barros - OAB:11828-PA, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152 -B 

MT, Pedro Vitor Pizzolante - OAB:252673/SP, Rogério Bergonso 

Moreira da Silva - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 1461-85.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39047 Nr: 168-17.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33899 Nr: 1044-40.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZERLITH BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47938 Nr: 1507-74.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 2780-25.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 1591-80.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33303 Nr: 565-47.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38265 Nr: 1573-25.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Santini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA CARVALHAES MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36790 Nr: 912-46.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacy Rodrigues Sales - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35309 Nr: 255-07.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOCAMP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA COSTA TOLOMINI, ALINE 

TEIKOWSKI TOLOMINI, MARIANO TEIKOWSKI, EDI TEREZA TEIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8664 Nr: 677-65.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vitorino da Silva, Ivanete Bissolotti, DENIR 

PERIN, Dileta Francisca Perin, Lourdes Reiter Junges, JOSÉ ABÍLIO 

JUNGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL DARCI DOLZAN - 

OAB:2496-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52763 Nr: 4012-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43764 Nr: 2427-82.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R REFLORESTAMENTO LTDA ME, ALEX 

CARLOS MOURA, Rudinéia dos Santos Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 355-25.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MARCONE QUEIROZ COUTINHO ME, 

ANTÔNIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38849 Nr: 96-30.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA, Florencio Moura da Silva, ROSELI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 1438-13.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DUTRA DE MELLO, EUCLIDES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36996 Nr: 1000-84.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN VIVIANA NEVES - ME, CLAUDINEI 

PERETI, KAREN VIVIANA NEVES MUNCHEN, EDUARDO AUGUSTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 1500-87.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderson Lodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Liege Winkelmann de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo München - OAB:37.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 544-71.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, ANTONIO CARLOS 

PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41812 Nr: 1441-31.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40704 Nr: 784-89.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40639 Nr: 750-17.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37175 Nr: 1067-49.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36841 Nr: 934-07.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, 

Adelino Augusto Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 933-22.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, 

TIAGO MAZZUTTI, Adelino Augusto Mazzutti, RUDINEI MAZZUTTI, VANIA 

AURIA DELFINO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34980 Nr: 104-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KUHN DO BRASIL S/A IMPLEMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERENCIA COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto de Azevedo - 

OAB:79.738/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52765 Nr: 4014-08.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA CAMARGO, IRACEMA DE LIZ 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 3688-48.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 1283-73.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 
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Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA, Florencio Moura da 

Silva, MARIA HELENADA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40703 Nr: 783-07.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 773-60.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40503 Nr: 679-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON FERNANDES DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40488 Nr: 673-08.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, 

ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ 

ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40312 Nr: 570-98.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCAR INVESTCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38356 Nr: 1601-90.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FRANCISCO 

GENUINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MT/11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 1029-37.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRE SOUTHIER, IVETE MARIA SOUTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ISMAEL KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Paula Southier - 

OAB:28.275/GO, RAFAEL SILVA OLIVEIRA - OAB:25567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 930-67.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, 

RUDINEI MAZZUTTI, Adelino Augusto Mazzutti, VANIA AURIA DELFINO 

MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35449 Nr: 322-69.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAJIWARA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32379 Nr: 1159-95.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erberto Carmelio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 2252-54.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46366 Nr: 837-36.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA VIANA SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43464 Nr: 2275-34.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER M. MACENA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A D CAMPOSUL AGRICOLA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40489 Nr: 674-90.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, 

ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ 

ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39002 Nr: 155-18.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSARIO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Canisio Beckenkamp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42692 Nr: 1878-72.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIAS ZAMPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Domingos Garcia, Elzio Sefstron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41647 Nr: 1331-32.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY LIMA DA SILVA, WALDEIR DE PAULA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41556 Nr: 1276-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DUTRA DE MELLO, EUCLIDES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 397-74.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON VANIR FEITEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39096 Nr: 185-53.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilamir José Militz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiquel Luis Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36532 Nr: 812-91.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, ROMILDO DOS 

SANTOS, ROSENILDA DA SILVA SANTOS, GREICY CAROLINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Lopes da Silva - 

OAB:25.579, SARAH TAVARES LOPES DA SILVA - OAB:65429 OAB/PR

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18569 Nr: 367-15.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Paul Carter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108/MT, 

WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47625 Nr: 1384-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARZINOTI IZUMITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42299 Nr: 1691-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON COLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Eugênio de Arantes, AMADEUS BORGES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41813 Nr: 1442-16.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, 

EDNA CRISTINA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 637-63.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, LUCINEIA BUCHNER, JONES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37933 Nr: 1471-03.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADO DE PEÇAS AGRICOLAS 

LTDA, VINICIUS RENATO WERNER, AMANDA PAOLA ASSIS WERNER, 

CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8.350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.
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Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37921 Nr: 1462-41.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE WAGNER HOPPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:PR/20.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35424 Nr: 309-70.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34371 Nr: 1347-54.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILHENA AERO AGRÍCOLA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54817 Nr: 419-64.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ZENLUCAS DA SILVA, RICARDO ALVES 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIA PEREZ MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54323 Nr: 212-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GUSTAVO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ STAUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 2707-53.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILHENA AERO AGRÍCOLA LTDA-EPP, RUI 

MORANDI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41295 Nr: 1110-49.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO FERREIRA, 

EDMILSON ARAUJO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36519 Nr: 805-02.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOLTZ, EDELTRAUT ELFRIDA 

ENGFER GOLTZ, MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34647 Nr: 1513-86.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE ELIZABETH GOLTZ, ADRIANO 

GOLTZ, EDELTRAUT ELFRIDA ENGFER GOLTZ, EDGARD CARLOS 

DRAHEIN GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34171 Nr: 1222-86.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, ANTONIO CARLOS 

PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53993 Nr: 4889-75.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53302 Nr: 4355-34.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F E ANDEROLLA EIRELI, FLÁVIO ERNESTO 

ANDREOLLA, SONIA MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40015 Nr: 445-33.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FIGUEREDO DA SILVA (SHOW DO 

LAR), Ernandes Figueiredo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35133 Nr: 172-88.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida 

Greczyszn, AVIAPRI- AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.
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Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31639 Nr: 424-62.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRVAN ELIAS JACOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58361 Nr: 1941-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAFERTIL-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, 

EVANDRO MORAES, ZILMA SALES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 2020-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Amilton Morais-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 2076-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR MOSSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ADÁRIO CARNEIRO FILHO , Maria 

Dantas Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56991 Nr: 1219-92.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO DE ARAUJO MORAIS, 

SANTO POLATTO, SEBASTIANA DA SILVA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40715 Nr: 790-96.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40685 Nr: 774-45.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 
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STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33904 Nr: 1049-62.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MOREIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33736 Nr: 923-12.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PRATI, CARLOS EUGENIO 

PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40686 Nr: 775-30.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34340 Nr: 1326-78.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VIEIRA JUNIOR , CARMELITA DE 

OLIVEIRA DOMINENSE, ANDERSON ROBERTO RUBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34023 Nr: 1131-93.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES MACIEL DUDEL - ME, JONES MARCEL 

DUDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 1322-41.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VERDI, MAURI WOJCIECHOWSKI, 

ALESSANDRA WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 41167 Nr: 1055-98.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA COSTA TOLOMINI, Valdemar 

Gelbhard, ANTONIO TALOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL REIS TOLOMINI - 

OAB:99014, ROBERTO ANDRE DE MELLO LIRA - OAB:38472/RS

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33750 Nr: 935-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BARROS BURJAK - ME , CLEBER 

BARROS BURJAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36471 Nr: 775-64.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO TEIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querência Comércio de Máquinas Agrícolas 

Ltda-EPP, ELIESER PIENIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34093 Nr: 1180-37.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12442 Nr: 951-58.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedimilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guisolfi & Guisolfi Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40701 Nr: 781-37.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41447 Nr: 1190-13.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 869-12.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de oliveira - OAB:7074MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 841-30.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 2275-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48189 Nr: 1633-27.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR - GERAL DA SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL) 

- OAB:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63166 Nr: 4060-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE APARECIDA RUBINI, JESSICA ELOISA 

BESTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemary Bessa Mendes - 

OAB:13187/SC, Rodrigo Mendes Johann - OAB:31.367/SC, VIVIANE 

WEHMUTH - OAB:16412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49374 Nr: 2241-25.2017.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens, Sirlei Maria Klein Steffens, Hedimilton 

Alves, OSVALDO STEFFENS, IDA STEFFENS, MARIZA CLIMACO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57097 Nr: 1259-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.
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Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43972 Nr: 2541-21.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Alessandro Rodrigues Pereira, Cpf: 03983732135, Rg: 

2917879-7 SSP MT Filiação: Maria Aparecida, data de nascimento: 

30/08/1984, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro (a), Endereço: 

Morador de Rua, Cidade: Querência-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:O acusado foi denunciado pelo Ministerio Público do 

Estado de Mato Grosso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 

11343/06.

Decisão/Despacho:Vistos. DESIGNO audiência admonitória para o dia 03 

de dezembro de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Defiro o pedido do Ministério Público de REF. 36. Expeça-se edital de 

intimação do reeducando a fim de que compareça à solenidade supra. 

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Rosiane da Mata Pereira, Técnica Judiciária

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39642 Nr: 351-85.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FREITAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Samuel Freitas dos Anjos Filiação: Francisco Sales dos 

Anjos e Maria Angelica Freitas dos Anjos, data de nascimento: 

20/08/1986, brasileiro(a), natural de Ubajara-CE, solteiro (a), marceneiro e 

gesseiro, Endereço: Rua F-22, Bairro: Setor F., Cidade: Querência-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Decisão/Despacho:Vistos. DESIGNO audiência admonitória para o dia 03 

de dezembro de 2018, às 17h50 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Defiro o pedido do Ministério Público de REF. 23. Intime-se o 

reeducando via edital. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Às 

providências.

Nome do Servidor (digitador):Rosiane da Mata Pereira, Técnica Judiciária

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 2591-13.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 847-80.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

EDIANE DOLORES VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA, FLAVIO MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41135 Nr: 1040-32.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA AURIA DELFINO MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57043 Nr: 1244-08.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Eugênio de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Colling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney - OAB:, Paulo Roberto Frantz Hippler - 

OAB:OAB/MT 23.346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46405 Nr: 853-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MARQUES QUEIROZ, EDIANE DOLORES 

VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39514 Nr: 297-22.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZILDO DE LIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48061 Nr: 1591-75.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos Ltda, 

JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A. Bezerra Filho - OAB:1889/PI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47788 Nr: 1433-20.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos Ltda, 

LUCINEIA BUCHNER, JONES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A. Bezerra Filho - OAB:1889/PI, 

DIEGO FRANCISCO NOLETO NUNES - OAB:37431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47784 Nr: 1431-50.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Gelbhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL REIS TOLOMINI - 

OAB:99014, ROBERTO ANDRE DE MELLO LIRA - OAB:38472/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:MS/12.809

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38209 Nr: 1555-04.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Jorge de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37903 Nr: 1456-34.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48666 Nr: 1827-27.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA ALVORADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 845-13.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, JOSÉ ANTONIO 

VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 1119-40.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, BRUNO HENRIQUE DA SILVA - OAB:46301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55181 Nr: 539-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44398 Nr: 2781-10.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TALOMINI, GABRIEL DA COSTA TOLOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL REIS TOLOMINI - 

OAB:99014, ROBERTO ANDRE DE MELLO LIRA - OAB:38472/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 793-85.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50280 Nr: 2620-63.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.
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Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43619 Nr: 2341-14.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRVAN ELIAS JACOBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:10.276MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37520 Nr: 1218-15.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, ROMILDO DOS 

SANTOS, ROSENILDA DA SILVA SANTOS, GREICY CAROLINA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA ALEXSANDRA PAGGI 

MORO - OAB:63960, SARAH TAVARES LOPES DA SILVA - OAB:65429 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46384 Nr: 844-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, HOSANI 

ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, ERASMO JOSÉ VILAÇA, JOSÉ ANTONIO 

VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37904 Nr: 1457-19.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32443 Nr: 1219-68.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Moura da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47688 Nr: 1408-07.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzio Sefstron, Paula Domingos Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados, uma 

vez que eventuais preliminares serão apreciadas quando do julgamento do 

mérito.De outro lado, considerando-se que averbação premonitória em 

registro público se presta para assegurar o valor do crédito exequendo 

devido, e as averbações realizadas ultrapassam o valor total executado, 

DEFIRO o pedido de REF 25, determinando-se a baixa da averbação do 

imóvel de matrícula nº 6.094 do CRI desta Comarca. Expeça-se o 

necessário.Por fim, com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código 

de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto 

às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.O silêncio ou 
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o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser  poster iormente 

alegado.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50277 Nr: 2619-78.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46386 Nr: 846-95.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILAÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

EDIANE DOLORES VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL 

SOUZA VILAÇA, FLAVIO MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46374 Nr: 841-73.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILAÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, EDIANE DOLORES 

VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39770 Nr: 395-07.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38307 Nr: 1582-84.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacy Rodrigues Sales - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34545 Nr: 1443-69.2014.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MOREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:16.023/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 46401 Nr: 851-20.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, 

ERASMO JOSÉ VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA 

VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39610 Nr: 336-19.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38113 Nr: 1529-06.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MACIEL DUDEL - ME, JONES MARCEL DUDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 1302-16.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSI MARIA HAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35255 Nr: 232-61.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Canci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35114 Nr: 161-59.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 912-12.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Canisio Beckenkamp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37902 Nr: 1455-49.2015.811.0080
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39234 Nr: 228-87.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL THIAGO HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58057 Nr: 1780-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46901 Nr: 1093-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA TIOSSI, VALMIR TIOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:70755

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 843-43.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDIANE DOLORES VILAÇA, ERASMO JOSÉ 

VILAÇA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO VILAÇA, JOSÉ ANTONIO 

VILAÇA, ANA ROBADEL SOUZA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37736 Nr: 1361-04.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SERESUELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO AUGUSTO MAGNO 

DE MACEDO MENDONCA - OAB:4087-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16903 Nr: 88-63.2010.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Raimundo 

Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:1662135, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT, 

FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 
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judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34668 Nr: 1523-33.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:22124/MT, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:22255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35899 Nr: 562-58.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 1265-23.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 458-47.2007.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Valadão Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia De Araujo Souza 

Pantaroto - OAB:10921, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11877-A/MT, Elida Pereira Jeronimo - OAB:10.323, SILMARA 

RUIZ MATSURA - OAB:9941-B OAB/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 464-44.2013.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO AUGUSTO AMORIM 

MESQUITA - OAB:4.012, Helcio Castro e Silva - OAB:4585/GO, Maria 

Luiza Gonçalves Canedo Ornelas - OAB:33.750/GO

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 1122-97.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRÉ RAUBER - 

OAB:MT/17.870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064, James Leonardo 

Parente de Ávila - OAB:5.367MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O, Paulo Rogerio de oliveira - OAB:7074MT, Pedro 

Evangelista de Ávila - OAB:1.823-B, PRISCILA VIVIANE MARIANO - 

OAB:MT/18.997, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT/12.419, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Lopes de Faria 

Cervone - OAB:301.285/SP, José Luis Finocchio Junior - 

OAB:208.779/SP, Octávio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524SP, 

Renata Franco de Paula Gonçalves Moreno - OAB:171.956, 

Veridiana Moreira Police - OAB:155.838/SP

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 838-89.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO HOLANDA NUNES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M5 Industria e Comercio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34773 Nr: 1581-36.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR LUIS DIETER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Gelbhard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30462 Nr: 439-65.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wed'la Noleto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51542 Nr: 3297-93.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinéia dos Santos Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLECI RODRIGUES VASCOCELOS – ME, 

ARLECI RODRIGUES VASCONCELOS, JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISON BISSOLOTTI - 

OAB:21979/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55790 Nr: 754-83.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE SOUZA , SILVANIA MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53544 Nr: 4491-31.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUGUSTO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIRTO LUIZ FASOLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:20864MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59232 Nr: 2341-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA VIVA CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 
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como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57659 Nr: 1547-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Antonio de Lima, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36941 Nr: 970-49.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTRIMAC – COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA 

CPNSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ANTONIO PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 1480-57.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 3255-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA 

CRISTINA VILAÇA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, ERASMO JOSÉ 

VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO 

VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 1380-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que as partes não 

especificaram o que pretendem com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38860 Nr: 102-37.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, VLCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMIN LOHBAUER - OAB:231548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, conforme decisão do Juízo deprecante (REF 40). Após, 

devolva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63508 Nr: 4271-96.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lúcia Drabeski de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar 

incerto e eventuais interessados.

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos).

Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste 

informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual 

resistência ao pedido (oficie-se com cópia da petição inicial).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52357 Nr: 3778-56.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS PASSINATO, IVANA CABRAL ARAÚJO 

PASSINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CARLOS ZORTEA, M.A. STULP 

EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT, 

Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Diante da controvérsia estabelecida nos presentes embargos de terceiro, 

bem como da alegação de fraude à execução, antes de sanear o feito e 

determinar o início da instrução processual, eventualmente (há pedido do 

embargante pelo julgamento antecipado do feito), o que será devidamente 

analisado em momento oportuno, DEFIRO o pedido de expedição de ofício 

ao CRI desta Comarca (REF 23), tal como requerido.

Oficie-se ao CRI de Querência/MT para prestar informações, no prazo de 

15 (quinze) dias, referentes à escritura pública de compra e venda levada 

a registro em 14/09/2015 e posteriormente cancelada, eventualmente 

apresentando a nota de devolução respectiva.

 Secretaria: anexar junto ao ofício cópia da petição inicial e contestação.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63497 Nr: 4260-67.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MENDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 4187-95.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BIONDO , EVANDRO JOSE PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63395 Nr: 4188-80.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO APARECIDO POLATTO, NÁGELI ALVES BOA 

SORTE POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento e/ou solicitação de parcelamento das 

custas e taxas devidas no sistema.

Aguarde-se em cartório.

Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12257 Nr: 777-49.2006.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 
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o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 4318-07.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erly Ferreira dos Santos Pedroso, Wanessa dos Santos 

Pedroso, Felipe dos Santos Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Thadeu Segura Pereira, FABIANA 

BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Considerando-se a contraproposta de acordo da parte ré (REF 43), 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias.

Aguarde-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45196 Nr: 309-02.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIENY APARECIDA GONÇALVES ROSA, FERNANDA 

CARLA GONÇALVES LEAL, FLÁVIA NIKELY GONÇALVES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, 

Municipio de Cuiaba, Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que as partes não 

especificaram exatamente o que pretendem com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 2526-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes nos seus 

efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 2392-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Vistos.

REF 35: Manifeste-se a ré, no prazo de 48h.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61228 Nr: 3069-84.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSEMARA MATTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL VICTOR BACELAR 

WAGNER - OAB:97445B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ROBERTO MÜLLER - 

OAB:79659/RS

 Vistos.

Providencie o Gestor Judiciário o devido impulsionamento do feito e, após, 

devolva-se ao Juízo deprecante.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59587 Nr: 2486-02.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA PAULLA DE SOUSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 12: Defiro. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 918-82.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o abandono da causa pela parte autora que, 

devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte (certidão de REF. 36), 

julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62969 Nr: 4054-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS, Eliane Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diferença da diligência (4 atos, sendo três para cada parte no 

total),mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do PJMT 

(www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), 

devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos 

autos, para cumprimento do Mandado de Intimação. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 2841-80.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 68: Defiro. Cite-se, conforme novo endereço apresentado, 

observando-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54240 Nr: 155-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A moveu ação de busca e 

apreensão contra FRANK VIEIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 

66 da Lei 4.728/65 e DL nº 911/69, visando ao bem descrito na inicial, que 

lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com documentos.

 A parte ré foi citada, mas não se manifestou.

 O bem alienado foi apreendido e depositado.

 É o relatório. Decido.

 A parte ré é revel, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 344 

do Código de Processo Civil ao caso, julgando-se a ação de imediato, na 

forma do artigo 355, inciso II, do mesmo Código.

 Posto isso, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e 

exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Faculto a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto Lei nº 

911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

 Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez-por-cento) do valor do débito, na forma do § 3º do artigo 20 do 

Código de Processo Civil.

 As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 2890-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP–M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A moveu ação de busca e apreensão contra 

AMILTON NUNES PEREIRA - ME, com fundamento no artigo 66 da Lei 

4.728/65 e DL nº 911/69, visando ao bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com documentos.

 A parte ré foi citada, mas não se manifestou.

 O bem alienado foi apreendido e depositado.

 É o relatório. Decido.

 A parte ré é revel, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 344 

do Código de Processo Civil ao caso, julgando-se a ação de imediato, na 

forma do artigo 355, inciso II, do mesmo Código.

 Posto isso, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e 

exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Faculto a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto Lei nº 

911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

 Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez-por-cento) do valor do débito, na forma do § 3º do artigo 20 do 

Código de Processo Civil.

 As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55527 Nr: 667-30.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CAETANO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A moveu ação de busca e 

apreensão contra LUIZ CAETANO MARTINS, com fundamento no artigo 66 

da Lei 4.728/65 e DL nº 911/69, visando ao bem descrito na inicial, que lhe 

foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com documentos.

 A parte ré foi citada, mas não se manifestou.

 O bem alienado foi apreendido e depositado.

 É o relatório. Decido.

 A parte ré é revel, de modo que deve ser aplicada a regra do artigo 344 

do Código de Processo Civil ao caso, julgando-se a ação de imediato, na 

forma do artigo 355, inciso II, do mesmo Código.

 Posto isso, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e 

exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Faculto a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto Lei nº 

911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

 Condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez-por-cento) do valor do débito, na forma do § 3º do artigo 20 do 

Código de Processo Civil.

 As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61724 Nr: 3309-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão sem cumprimento.

Cumpra-se a decisão inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 2372-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIEL CARLOS CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 40: Defiro. Cite-se, conforme novo endereço apresentado, 

observando-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57239 Nr: 1335-98.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELI ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o transcurso do prazo de suspensão requerido (REF 9), 

intime-se a parte autora para providenciar a emenda da inicial, no prazo 

imprescindível de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 484-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON ARAÚJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa. Anote-se.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 459-46.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JONAS JORIS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 3863-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Araujo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3860-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEVAN ALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.
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 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45085 Nr: 267-50.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37098 Nr: 1050-13.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valério Fernandes dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 239-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3406-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

REF 49: Defiro. Providencie a Secretaria o necessário.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54621 Nr: 358-09.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHANGEL NUNES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55261 Nr: 581-59.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SABINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:MT/163.08-A

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 671-67.2018.811.0080
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 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar da Silva Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 3289-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:9761A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Providencie o Gestor Judiciário o devido impulsionamento do feito e, após, 

devolva-se ao Juízo deprecante.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43860 Nr: 2481-48.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 303-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63515 Nr: 4278-88.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 1178-62.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido para restrição veicular da garantia fiduciária junto ao 

Sistema RENAJUD.

Aguarde-se em gabinete a efetivação da ordem.

Após, intime-se a parte autora para prosseguimento do feito, promovendo 

atos concretos que viabilizem seu êxito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51733 Nr: 3367-13.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Schuster

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/MT, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 
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circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44992 Nr: 248-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GHELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

13h50 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 128-74.2012.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL CAETANO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

13h40 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 274-42.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

14h10 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46493 Nr: 897-09.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Plinio Botura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 03 

de dezembro de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43646 Nr: 2352-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NEY SILVA SOUSA, Raimundo 

Teles de Sousa Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 É o relatório. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, observo que o mandado 

de prisão preventiva expedido por este Juízo em desfavor do denunciado 

ROMILDO foi cumprido em 26 de março de 2017 (ref. 19) e, até o presente 

momento, não houve o cadastro da prisão do denunciado no sistema 

APOLO, permanecendo o feito paralisado na Secretaria deste Juízo desde 

24/01/2018, mesmo com manifestação ministerial, como se vê do 

andamento processual. Desta forma, recomendo à Secretaria deste Juízo 

a regularização do feito com o devido cadastro da prisão do denunciado 

ROMILDO junto ao sistema, uma vez que se trata de réu PRESO, com 

prioridade de tramitação. Tendo em vista que o denunciado Roberto Ney 

Silva Souza se encontra solto, defiro o pedido ministerial e determino o 

desmembramento do feito com relação ao mesmo, nos termos do artigo 80 

do CPP. Deverá o Cartório Distribuidor certificar a baixa do denunciado 

Roberto no presente feito, formando autos próprios com cópia integral 

deste processo. Assim, este processo tramitará apenas em desfavor do 

denunciado Raimundo Teles de Sousa Lino. Analisando a defesa 

apresenta pelo denunciado Raimundo, observo que ela não é suficiente 

para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos 

em epígrafe.Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram 

presentes as condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma 

em que foi posta em juízo, dando ao acusado Raimundo Teles de Sousa 

Lino como incurso na prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 

11343/2006. Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 30 de 

agosto de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso) para 

realização da audiência de instrução e julgamento. Considerando-se a 

hipossuficiência financeira do acusado, nomeio a advogada Águeda 

Dorotéia Domanski Jacob, inscrita na OAB/MT – 8.158 para atuar em sua 
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defesa técnica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 263-86.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Porphirio P. dos 

Santos - OAB:24.492/MT

 Vistos.

Considerando-se o paradeiro incerto da parte executada, inviabilizando o 

regular trâmite da marcha processual, determino a citação por edital, nos 

termos a seguir.

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.

 Nomeio a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial, 

requerendo o que for de direito, eventualmente.

Para tanto, abra-se vista.

Com a vinda, intime-se (com envio dos autos) a parte exequente para 

prosseguir no feito ou requerer o que entende de direito.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36867 Nr: 952-28.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOCAMP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva, Silvia Neide Maria de 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37021 Nr: 1017-23.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Anese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT/14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 1240-73.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOCAMP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO BIODIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39046 Nr: 167-32.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39142 Nr: 203-74.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Hoffmann, TANEA MARIA HOFFMANN, 

Fernando Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Klimiuk - OAB:18.089/O

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39226 Nr: 226-20.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.
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Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43232 Nr: 2156-73.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA CRISTINA TIOSSI, VALMIR TIOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:70755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17469 Nr: 659-34.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUBISZESKI E KUBISZESKI LTDA - ME, 

Francisco kubiszeski, MATILDE KUBISZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5.225/MT, Sergio Roberto Rocha 

Renz - OAB:3.924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32523 Nr: 1294-10.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandro Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 1437-28.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DEIVID SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40085 Nr: 477-38.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, Bruna Rafaela de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40702 Nr: 782-22.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, FLAVIO MARQUES QUEIROZ, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, ANA 

ROBADEL SOUZA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo de Oliveira da Cruz - 

OAB:16377-MT, FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - 

OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41807 Nr: 1436-09.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, EDNA CRISTINA VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 906 de 998



Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45674 Nr: 521-23.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50290 Nr: 2624-03.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, JONES MENDES, LUCINEIA BUCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52241 Nr: 3716-16.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA ME, EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55204 Nr: 552-09.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Goltz, BEATRIZ ELIZABETH H. 

GOLTZ, ADRIANO GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38839 Nr: 92-90.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL ALVES PEREIRA ME, MAXSUEL 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 385-60.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40230 Nr: 532-86.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A MARCONE QUEIROZ COUTINHO ME, 

ANTÔNIO MARCONE QUEIROZ COUTINHO, CREUZA MARIA MARTINS 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 
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cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40361 Nr: 606-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARLENE DE AQUINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40716 Nr: 791-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A. STULP EMPREENDIMENTOS E FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA BRASIL LTDA - ME, ALCIDES 

JANUARIO DE SOUZA NETO, EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FABIANA 

ARAUJO DE MORAIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44759 Nr: 81-27.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:9206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48024 Nr: 1574-39.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAZILIO MASUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

SECRETARIA: Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste 

cumprimento de sentença.

Considerando-se a ciência da parte contrária, proceda-se à vinculação 

dos valores bloqueados a este processo.

 Uma vez vinculado e nada sendo requerido, proceda-se à transferência 

dos valores para a conta bancária indicada nos autos.

Por fim, conclusos para extinção do cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31168 Nr: 1209-58.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DIVINO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S.A, OLIVEIRA 

VEICULOS, SONIA DOS REIS TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992/MT, Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13.431-A, Jorge Antonio Krizizanowski - 

OAB:15.618/MT

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que a parte não especificou 

exatamente o que pretende com a produção de prova testemunhal e 

pericial, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40773 Nr: 829-93.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SANTANA MESSIAS, MARCELO SALAZER 

RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santos da SIlva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA 

- OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio André Weiler - 

OAB:27.841/PR

 Vistos.

Analisando a petição juntada, observo que a parte não especificou 

exatamente o que pretende NOVAMENTE com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.
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Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51718 Nr: 3362-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, Edyen Valente Calepis - OAB:15.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:15.005-A, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34129 Nr: 1195-06.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34243 Nr: 1260-98.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40377 Nr: 618-57.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32045 Nr: 831-68.2013.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34793 Nr: 1588-28.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37126 Nr: 1061-42.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 
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Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33673 Nr: 874-68.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar resistência da Fazenda Pública à pretensão da parte autora. Na 

hipótese de inércia, expeça-se RPV, observando o Provimento específico 

do E.TJMT.

Na hipótese de resistência da Fazenda Pública, intime-se a parte autora 

para se manifestar em 10 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 4086-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ou seja, em sede de cognição superficial, não restou demonstrada a 

dependência financeira e incapacidade para prover a própria 

subsistência, de modo que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicada, ressalvando melhor análise quando do julgamento do mérito, 

após realização da instrução. CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS 

PARTES para comparecerem à audiência de conciliação em data a ser 

definida pelo setor de Conciliação da Comarca.A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA PESSOA DO (A) 

ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados.Expeça-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34029 Nr: 1135-33.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDMAR PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18924 Nr: 721-40.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Manifeste-se a parte exequente com relação ao cumprimento voluntário da 

obrigação.

Havendo discordância e/ou divergências de cálculo, remetam-se os autos 

à contadoria judicial.

Com a juntada dos cálculos, abra-se vista dos autos às partes para 

manifestação.

Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 4128-10.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIANNA CORREA ARRUDA, CINTIA SOUZA DE 

MOURA, Ivanice Izabel de Oliveira Ferreira, GLECIANE SIMOES MENDES, 

VARLENE VAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ARANTES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 
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PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35871 Nr: 551-29.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Anselmo Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36448 Nr: 757-43.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI MARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA DRANSKI ENGENHARIA FLORESTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 9 e 10 do CPC, bem como considerando que 

a parte ré se fez presente nos autos e aventou inúmeras questões, 

inclusive de ordem pública, bem como apresentou contestação (embora 

sem advogado constituído), conforme documentos de REF 22, 23 e 24, 

FACULTO A REGULARIZAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

E MANIFESTAÇÃO (decisão de REF 34) , sob pena de revelia e não 

conhecimento das matérias ventiladas que não sejam cognoscível de 

ofício por este Juízo.

Secretaria: INTIMAR PESSOALMENTE a parte requerida, observando-se o 

último endereço fornecido.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39343 Nr: 258-25.2016.811.0080

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI, Bruna Rafaela de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:3.610/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63340 Nr: 4175-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA PAIAGUÁS DE ARMAZENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48443 Nr: 1742-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes nos seus 

efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 4272-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 194-15.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DORNELLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PAULINA DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Defiro o pedido da diligência requerida (REF 84). Após o recolhimento dos 

valores devidos, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ademais, analisando a petição juntada (REF 84), observo que a parte não 

especificou exatamente o que pretende com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35558 Nr: 369-43.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANE ELIZABETH GOLTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE PIMPÃO - 

OAB:43206

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49710 Nr: 2380-74.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ELISEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, ELO SERVIÇOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração sob o fundamento de que houve 

omissão na sentença em relação à ausência de análise sobre o pedido de 

gratuidade de justiça.

Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que 

a alegação é plausível e merece guarida.

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, para incluir no 

dispositivo da sentença proferida o seguinte teor: “(...)1) em relação à 

empresa ELO SERVIÇOS SA, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por ilegitimidade de causa. Custas e honorários advocatícios pela 

parte autora, os últimos arbitrados em R$1.000,00 (Mil reais), 

OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUE NESTE ATO DEFIRO. (...)”

Acrescido isso, no mais, a sentença persiste inalterada.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 4297-31.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TERESINHA BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 4370-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ERVINO SCHWANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58053 Nr: 1777-64.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar cadastro de advogados e impulsionar via DJE.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35099 Nr: 157-22.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEASY SONALLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO ANTONIO CELLI DAMO - 

OAB:22.643/SC, GIANCARLO VIERO - OAB:8772-B/SC, Lucas Arbage - 

OAB:40.125/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Faculto à parte autora se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se 

renuncia à pretensão formulada, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

"c", do CPC, sob pena de concordância caso silente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52963 Nr: 4101-61.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO BOLSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER BUTZGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL NARDÃO - OAB:17560/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração sob o fundamento de que não houve 

a retirada de restrição do veículo pelo sistema RENAJUD.

Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que 

a alegação é plausível e merece guarida.

Desta forma, ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS, conforme providência 

já sanada em REF 35.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44992 Nr: 248-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GHELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, a fim de se manifestar 

acerca da Certidão de Ref.56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 4199-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSILEIDE BARREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18931 Nr: 728-32.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42010 Nr: 1560-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMIRA DA SILVA BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
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para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18920 Nr: 717-03.2011.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODOLINO JORGE GRELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 3421-76.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONICON TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando as petição juntada, observo que a parte não especificou 

exatamente o que pretende com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 3063-14.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto - OAB:11269, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito à 

parte autora para que se manifeste acerca do peticionamento retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40383 Nr: 622-94.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DUTRA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes nos seus 

efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se os apelados para apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51257 Nr: 3211-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA CAVALCANTE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 4276-55.2017.811.0080

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 914 de 998



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE CONCEIÇÃO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57544 Nr: 1512-62.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que as partes não 

especificaram exatamente o que pretendem com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37269 Nr: 1094-32.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30051 Nr: 957-89.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Sirena, Neusa Lazaretti Sirena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 1333-70.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO 

DO OESTE - FUNDESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO VEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Roberto Bortolotto - 

OAB:7910/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15184 Nr: 1151-94.2008.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDA, OSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34369 Nr: 1345-84.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE RUPPENTHAL ELGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.
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Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33802 Nr: 970-83.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caetano Castanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcio Gonçalves Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13107 Nr: 198-67.2007.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Marli Wesolowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42903 Nr: 2003-40.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DESSBESELL FIGUEIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o abandono da causa pela parte autora que, 

devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte (certidão de REF. 38), 

julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35649 Nr: 417-02.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BARROS BURJAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 63: Defiro. Cite-se, conforme novo endereço apresentado, 

observando-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59919 Nr: 2620-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 889-03.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 44: Defiro. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39305 Nr: 254-85.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:122.626/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a citação por edital da parte ré, bem como a suspensão 

das atividades da Defensoria Pública local, mister a nomeação de curador 

especial para patrocinar a sua defesa.

Assim, nomeio o advogado Dr. Antônio Porphírio Pinto dos Santos – 

OAB/MT 24.492-A para exercer o encargo em favor da parte ré.

 Intime-se pessoalmente para aceitação do encargo e apresentar 

contestação.

Por fim, conclusos para sentença.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 187-57.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edemilson Koji Motada - 

OAB:SP/231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 36: Defiro. Cite-se, conforme novo endereço apresentado, 

observando-se a decisão inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37797 Nr: 1385-32.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41880 Nr: 1495-94.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Soares da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/PR 19.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o abandono da causa pela parte autora que, 

devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte (certidão de REF. 34), 

julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58343 Nr: 1931-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA FORTE LTDA - ME, ARRINQUISON 

SERAFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33978 Nr: 1099-88.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT/20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 751-31.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE GRIEGER, GELSON PAULO GRIEGER, ANILDO 

GRIEGER, ILIRIA GRIEGER, CLAUDIA MARA DESSBESSEL GRIEGER, 

ALISANDRO ELIO GRIEGER, JOCEMIR JOÃO GRIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA GONÇALVES DA SILVA 

- OAB:70755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 2482-62.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES LUIZ HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 Vistos.

Impulsione-se o feito, praticando atos ordinatórios, de designação ou 

cumprimento de atos processuais.

Observar existência de processo dependente. Nesta hipótese, certificar e 

apensar.

Na hipótese de requerimentos das partes, os quais dependam de decisão 

judicial, conclusos.

Sem prejuízo, cadastrar advogados no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36923 Nr: 962-72.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cláudio Aeropeças e Manutenção Aeronautica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILHENA AERO AGRÍCOLA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT/14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O-MT, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT/12.306 B-MT, SANDRA R. MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:MT/7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52426 Nr: 3821-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO 

VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA, ERASMO JOSÉ VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55424 Nr: 631-85.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER - ME., JONES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55886 Nr: 777-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER - ME., JONES MENDES, 

Erondi Nunes Rios, IVANILDE SILVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 2199-39.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARROSO DE ABREU, Agustinha 

José de Campos, DIVINO DORNELES DE CAMPOS, Fernando Barroso de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51594 Nr: 3306-55.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA, JOSE 

FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 
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LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49536 Nr: 2296-73.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA, 

EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41899 Nr: 1510-63.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SACHET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, 

Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43823 Nr: 2454-65.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ekipacar Comercio de Acessorios Automotivos 

Ltda, LUCINEIA BUCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: A. Bezerra Filho - 

OAB:1889/PI, DANIELLE FERNANDES GUIDA MASCARENHAS - 

OAB:40170, DIEGO FRANCISCO NOLETO NUNES - OAB:37431

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35929 Nr: 573-87.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ernani Racho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57380 Nr: 1414-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Marcos Gonçalves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57701 Nr: 1564-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Marcos Gonçalves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42452 Nr: 1761-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA NAKAZONE KIDO 

- OAB:61447, Marlos Luiz Bertoni - OAB:44.933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51600 Nr: 3309-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinéia dos Santos Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ELIANDRO DE AVILA-ME, JANI NEUSA 

WINKELMANN, Edson Eliandro de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISON BISSOLOTTI - 

OAB:21979/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 1124-62.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BENEVIDES LEONEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NATAL PEZZINI, MAIDA ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RODRIGUES 

MUNIZ SANTOS - OAB:22880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35036 Nr: 126-02.2015.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEURIMAR ALEX RODRIGUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificar citação da parte ré, providenciando-se atos pendentes, bem 

como a existência de apresentação de Embargos Monitórios, hipótese em 

que a própria Secretaria deverá intimar a parte ré para manifestação, no 

prazo legal, bem como proceder ao cadastro de advogados no sistema 

Apolo.

 Impulsione-se o feito, principalmente na dependência de atos ordinatórios, 

de designação ou cumprimento de atos processuais.

 Satisfeitas as pendências, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59455 Nr: 2451-42.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

promova com o necessário para distribuição da missiva, vez que já houve 

sua devolução por ausência da comprovação, em tempo hábil, de 

pagamento ao JUIZO DEPRECADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12238 Nr: 758-43.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Viana Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

OAB:MATR.1553340

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12469 Nr: 977-56.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52491 Nr: 3861-72.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. P. G. LOPES EIRELI - ME, DEBORA PAULINA GOMES 
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LOPES, RODRIGO DORNELLES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Soares da Luz, Maria de Jesus 

Cavalcante da Luz, MARIA CAVALCANTE DA LUZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1036-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreazza Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE JESES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Os honorários advocatícios serão devidos nos termos do próprio acordo.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 185-87.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OSMAR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A), LEONOR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, facultando-se requerimento de 

cumprimento de sentença.

Nada sendo requerido em 10 dias, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58638 Nr: 2080-78.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LITON PUTÊNCIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42487 Nr: 1783-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FELIZARDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LET'S RENT A CAR S/A, ROBERTO MARTINS 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, Paula Regina Munhoz Damas - 

OAB:263.195/SP, Rafael Pereira Rangel - OAB:314.531/SP, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT, VANESSA LADEIRA 

BORSATTO - OAB:229713

 Vistos.

REF 38: Defiro o pedido. Por consequência, revogo a decisão de REF 34.

Cite-se a parte requerida, conforme novo endereço apresentado, 

observando-se a decisão inicial (lembrando que a audiência de conciliação 

só não será realizada caso ambas as partes optarem pela não realização, 

conforme CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49702 Nr: 2375-52.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Tomaelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelia Marla Vollmer, Diego Jaimir Balz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos.

Analisando a petição juntada, observo que a parte não especificou 

exatamente o que pretende com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.
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Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-la, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47988 Nr: 1553-63.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL TÉCNICA EXPERIMENTOS AGRONOMICOS 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Vitorino da Silva, Invonete Bissoloti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que as partes não 

especificaram exatamente o que pretendem com a produção de prova 

testemunhal, em inobservância à decisão proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52340 Nr: 3768-12.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROMIR BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA, WYNTER FLAVIO 

SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que promova o recolhimento dos valores das 

custas judiciais e taxa judiciária, conforme determinado em Sentença de 

Ref.26, nos termos da certidão do Distribuidor de Ref. 32, mediante 

emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - 

> serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, no 

prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14141 Nr: 120-39.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERONITA CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho. - 

OAB:108.703/SP, Marcelo da Cunha Marinho - OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 11 até o presente momento.

 Cumpra-se, conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 579-94.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIA GRUN SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Liege Winkelmann de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP/217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52217 Nr: 3702-32.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divani Pires do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Santana de Abreu, Gilsimar 

Oliveira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte requerida para recolhimento dos valores da 

diligência.

Após, proceder ao cumprimento integral da decisão de REF 39.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 399-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBUSINESS AGROPL COMERCIO DE MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO GRIFFO JUNIOR - 

OAB:260.068/SP, FÁBIO WICHR GENOVEZ - OAB:262.374/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Bozola Grou - 

OAB:164.466/SP, LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - OAB:307119

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59663 Nr: 513-83.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:MT-19515-A, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:GO/46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49963 Nr: 2489-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE GONÇALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47868 Nr: 1464-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 2229-11.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALMEIDA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Annielen Chiarelle de Souza Thompson Bernardes - 

OAB:12.325/MT, Luis Roberto Silva e Taques - OAB:17.504/MT, 

Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13.878/MT

 Vistos.

Analisando as petições juntadas, observo que as partes não 

especificaram exatamente o que pretendem com a produção de prova 

testemunhal e diligências requeridas, em inobservância à decisão 

proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 810-87.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 923 de 998



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40329 Nr: 583-97.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA REGINA FERREIRA DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40580 Nr: 716-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 384-07.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE TEIXEIRA LOPES MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ANTONIO MATTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 12: Abra-se vista ao Ministério Público para parecer. Após, conclusos 

para homologação do acordo (eventualmente).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 3224-24.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PARREIRA MELO EIRELI-ME, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR ANTÔNIO ALVES 

FILHO - OAB:31312, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Analisando o pedido feito em audiência de conciliação (REF 56), observo 

que a parte não especificou o que pretende com a produção de prova 

testemunhal.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

De igual forma, em relação à produção de prova pericial e sua influência 

no julgamento do feito.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação, bem 

como para informar a possibilidade de eventual acordo entre as partes.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33344 Nr: 602-74.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ VICTOR MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVOLNEI DA SILVA - ME, JUAREZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556-B/MT

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, facultando-se requerimento de 

cumprimento de sentença.

Nada sendo requerido em 10 dias, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50237 Nr: 2581-66.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39146 Nr: 205-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Pavesi Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos, facultando-se requerimento de 

cumprimento de sentença.
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Nada sendo requerido em 10 dias, ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38056 Nr: 1504-90.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Anselmo Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40344 Nr: 596-96.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Zavalhia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 1132-78.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA JOSÉ FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões a apelação adesiva no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50706 Nr: 2901-19.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR WITTER, RICARDO WITTER, RAQUEL WITTER 

DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMG TROPICAL MELHORAMENTO E GENETICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULYSSES ECCLISSATO NETO 

- OAB:182700

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 4853-33.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WECTON RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50625 Nr: 2838-91.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MARIA DOS SANTOS - 

OAB:43877

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40910 Nr: 913-94.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Honório da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 
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(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12841 Nr: 1339-58.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA LEAL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 11 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36807 Nr: 920-23.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO ANJOS DA SILVA, PAULO SILVA 

ERNESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Nardão - 

OAB:19.224/MT, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, RAQUEL 

NARDÃO - OAB:17.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, com relação diligência 

negativa de citação do denunciado à lide, visto se tratar de pressuposto 

processual indispensável ao prosseguimento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 3340-30.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PIRES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMIRIA ARAÚJO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se, conforme novo endereço apresentado, observando-se a decisão 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45797 Nr: 585-33.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PIONEIROS DE QUERÊNCIA - 

COOPQUER,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERS DE OLIVEIRA ZOCCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40770 Nr: 826-41.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 602-40.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Mauricio Almeida - 

OAB:10445/O

 Vistos.

Secretaria: Providenciar a atualização de cadastro dos advogados do polo 

passivo e intimar da decisão de REF 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 933-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51832 Nr: 3430-38.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MILTON ARAÚJO COSTA, MARIA DO 

DESTERRO DE OLIVEIRA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42212 Nr: 1631-91.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO/INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - 

OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46886 Nr: 1088-54.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Promine Eng e Construções LTDA, PRÓ CONCRETO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – PROMINE CONCRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS 

AGRICOLAS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CALVIERA - 

OAB:88220, Rafael Veir Bonow - OAB:64080, Raquel Esteve Ruschel 

Azevedo - OAB:58365, ROBERTO ACAUAN DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:61022

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56300 Nr: 981-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto nos seus efeitos legais 

(suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18007 Nr: 1196-30.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Despacho de REF. 10 sem cumprimento até o presente momento.

 Cumpra-se, conforme já determinado.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57783 Nr: 1618-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 Vistos.

Aguarde-se o transcurso integral do prazo da contestação e réplica, 

providenciando a Secretaria a regularização de pendências, tais como 

cadastro de advogados. Após, conclusos para saneamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53445 Nr: 4441-05.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se, conforme novo endereço apresentado, observando-se a decisão 

inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63484 Nr: 4251-08.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AAF, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não acostou aos autos o comunicado de decisão 

emitido pelo INSS ao apreciar o pedido na esfera administrativa.

 Observo que o motivo do indeferimento acostado aos autos se deu em 

razão do não cumprimento de exigência pela parte autora (realização de 

cadastro ou não atualização).

 Transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60562 Nr: 2896-60.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgisa Nerys de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63611 Nr: 4314-33.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PEREIRA E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 4160-15.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOE DAMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63261 Nr: 4134-17.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selito Ben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), haja vista que não acostou aos autos o instrumento de 

mandato e eventual declaração de hipossuficiência.

 Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos para 

deliberação.

Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63255 Nr: 4129-92.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ROHRIG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), a fim de instruir o feito com início de prova material, juntando 

para tanto, a citada certidão de casamento.

 Transcorrido o prazo supra "in albis", certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 4336-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMF, SFADR, PDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33778 Nr: 950-92.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MAIA PEREIRA, JOSÉ FERREIRA DE 

ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O, RAQUEL NARDÃO - 

OAB:17.560-B

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos acusados.

 Com as certificações devidas, independentemente, de despacho nesse 

sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em apreço (art. 601, 

caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado recurso seja 

apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35702 Nr: 441-30.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13.617 MT

 ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, tendo em 

vista que não houve alteração no contexto fático dos autos, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão do acusado e MANTENHO a prisão 

preventiva decretada em desfavor de JOSÉ CARLOS DE SOUZA, já 

qualificado nos autos, por seus próprios fundamentos. SECRETARIA: 

certifique-se eventual julgamento do "Habeas Corpus" impetrado pelo 

acusado em outubro de 2018. Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

manifestação acerca da carta precatória juntada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41190 Nr: 1065-45.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS TONETTA, JONAS 

DE SOUZA MOURA, SUEIS MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Tendo em vista a interposição de recurso de apelação e apresentação de 

razões recursais pelo acusado Jonas, recebo o referido recurso.

 Intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões 

recursais.

 Com a vinda, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para conhecimento, processamento e julgamento do recurso 

interposto.

 Considerando-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 

Segunda Instância em sede de apelação criminal (provimento do recurso e 

consequente absolvição do corréu Jefferson dos Santos Tonetta), 

providencie a Secretaria deste Juízo as baixas necessárias.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45699 Nr: 535-07.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Teles de Sousa Lino, RODRIGO DE 

SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Analisados os autos, observo que foi determinado por este Juízo a 

expedição de carta precatória para inquirição da testemunha Rodrigo 

(REF. 362).

 Carta precatória expedida EM 16.10.2018 (REF. 367).

Desta forma, decorrido o prazo fixado, providencie a Secretaria a 

certificação do cumprimento da missiva, contatando o Juízo Deprecado via 

telefone, se necessário.

 Cumprida negativamente, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61481 Nr: 3186-75.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43719 Nr: 2405-24.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 
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NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 540-05.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos COM URGÊNCIA.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43728 Nr: 2414-83.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: geraldo de oliveira rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 1139-31.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33422 Nr: 670-24.2014.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Eidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/PR

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao INSS para manifestação (REF. 112).

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63552 Nr: 4291-87.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esclareça a parte autora o objeto da ação, visto que da análise da petição 

inicial contam informações incoerentes (ajuizou "ação de divórcio litigioso 

c/c partilha de bens c/c tutela de urgência de alimentos provisórios c/c 

guarda unilateral de menor”, todavia, informa não possuir filhos menores 

de idade e dispensa alimentos), facultando-se a adequação da inicial para, 

em caso de pretensão única de divórcio consensual, submeter à 

homologação por este Juízo.

Prazo de 15 (quinze) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33749 Nr: 934-41.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Intimem-se as partes (Ministério Público e defesa) para manifestação 

acerca da carta precatória juntada à REF. 406 dos autos.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 4228-62.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS GONCALVES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.
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Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63578 Nr: 4296-12.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE CARLOS RE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA DISTRIBUIDORA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Concedo o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa fixa em 

R$ 1.000,00 (mil reais).CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, 

desta decisão liminar, bem como para comparecerem à audiência de 

conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca.A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 4333-39.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada, para suspender as cobranças de seguro de vida. Concedo o 

prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa fixa em R$ 

1.000,00 (mil reais).CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES, desta 

decisão liminar, bem como para comparecerem à audiência de conciliação 

em data a ser definida pelo setor de Conciliação da Comarca.A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17940 Nr: 1129-65.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzébio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46080 Nr: 695-32.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAISIO MARIANO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62443 Nr: 3679-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação/Intimação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62443 Nr: 3679-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REZENDE DA SILVA, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, às 14h45m. 

Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação o teor do 

despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da parte 

Requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 46492 Nr: 896-24.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 30 

de novembro de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40196 Nr: 514-65.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilia Peres Giroldo - 

OAB:MT/9929-A, Luiz Antonio Giroldo Filho - OAB:17.143/MT

 Vistos.

 SECRETARIA: cadastrar o advogado do polo passivo para futuras 

intimações via DJE.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 15h15 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 2873-51.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA PEREIRA DE ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Costa Álvares Silva - 

OAB:15127, Fernanda Vaucher de Oliveira Klein - OAB:12066, João 

Ricardo Vaucher de Oliveira - OAB:14.490

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 06 

de fevereiro de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 1380-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida, via DJE, na pessoa de seus advogados, para 

que nos termos da decisão de ref. 29, informem as provas que pretendem 

produzir (prazo de 5 dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 7917 Nr: 330-32.2004.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leille Campos Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente (observar envio dos autos) para prosseguir 

no feito, requerendo o que for de direito.

Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 1086-87.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Elias Berni, Fazenda Adami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:19993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente 

para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, Ref: 14, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48840 Nr: 2000-54.2017.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GONÇALVES DOS 

REIS - OAB:20062/O, LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a Impugnação juntada em 01/10/2018, Ref: 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 3026-87.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciana Chaves Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Prado Lico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:OAB/MT 10.608-0

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que se manifeste sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 

35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50295 Nr: 2724-58.2017.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRYAN TAVARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lúcio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROSSI ARANTES 

GUIMARÃES - OAB:35653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41164 Nr: 579-63.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS, ROBERTO AUGUSTINHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigentee do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

para que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) mediante Guia a 

ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

do oficial de justiça ref: 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55137 Nr: 1008808-95.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da Requerente para que se 

manifeste sobre a certidão do oficial de justiça (Ref: 16).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51513 Nr: 3242-48.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SALOMÃO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para se manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40119 Nr: 208-02.2016.811.0079

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE DE SOUZA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do 

oficial de justiça referência 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 3689-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN MOURA 
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CARVALHO - OAB:40967

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente 

para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, Ref: 40, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40563 Nr: 350-06.2016.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIÁRIO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GONÇALVES DOS REIS 

- OAB:20062/O, LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:11828/O, LARISSE 

BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao patrono da parte 

requerente para se manifestar, no prazo de 10 (dias), acerca da 

devolução da Carta Precatória (Ref: 37).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37858 Nr: 794-73.2015.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto de Oliveira Filho, DIEGO OLIVEIRA 

VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela, 

Espólio de Maurílio Leite Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do 

oficial de justiça referência 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 2047-91.2018.811.0079

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDES MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MARTINS FELICIO - 

OAB:4826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GONÇALVES DOS 

REIS - OAB:20062/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação apresentada pelo Requerido (Ref: 15)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56133 Nr: 1531-71.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Germano Steyding Boeck, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte exequente 

para que se manifeste sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 

12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58691 Nr: 2562-29.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO DE OLIVEIRA BELTRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

Impugnar a Contestação e Documentos apresentados pelo Requerido (Ref: 

13)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48020 Nr: 1632-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanubia Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parterequerente, 

para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme certidão de Ref: 30, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 3741-32.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente para 

se manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 833-02.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANINHA NARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO 21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar a impugnação à contestação juntada pela Requerida, 

conforme referência 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38310 Nr: 1025-03.2015.811.0079

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 934 de 998



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONFIM VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que recolha os valores necessários para a distribuição da carta 

precatória na Comarca de Barra do Garças, para que seja efetivada a 

busca e apreensão, bem como a citação do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58956 Nr: 2712-10.2018.811.0079

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do autor da designação de 

audiência de conciliação para o dia 30/01/2019, às 15h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30860 Nr: 807-77.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CESARINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60737 Nr: 3575-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parterequerente, 

para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35057 Nr: 1754-63.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Dias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338, Ricardo de 

Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31066 Nr: 1116-98.2012.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16297 Nr: 987-35.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19771 Nr: 1094-11.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37452 Nr: 641-40.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR CARVALHO DE BRITO, ANTONIO 

LOPES WANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:19077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte 

exequente, para efetuar o pagamento das custas e despesas para 

distribuição da Carta Precatória a ser enviada ao Juízo Deprecado de São 
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Félix do Araguaia/MT, (Ref: 48).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15672 Nr: 382-89.2008.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14147 Nr: 484-48.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49035 Nr: 2093-17.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEIR DE JESUS VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para manifestar-se sobre a petição juntada em 26/09/2018, Ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56803 Nr: 1818-34.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P AMORIM ME, ROBERTO PEREIRA DE 

AMORIM, LIANES PEREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente 

, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link 

G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para cumprir 

mandado de Citação (Ref: 8).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21470 Nr: 1083-45.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MOURA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18907 Nr: 231-55.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GODOI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56617 Nr: 1754-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Z. M. DE OLIVEIRA, JADSON BARROS 

LIMA, Maria Zylda Martins de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono (a) da parte requente 

para se manifestar acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60411 Nr: 3392-92.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria, Comércio e Serviços S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE FATARELLI BOLOGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

requerente, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36355 Nr: 125-20.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME HENRIQUE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora para se manifestar 

acerca da Contestação de ref.:52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45392 Nr: 207-80.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

requerente, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme Certidão 

de Ref: 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45360 Nr: 187-89.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberson Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono(a) da parte 

requerente, para que, providencie o recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme Certidão 

de Ref: 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35097 Nr: 1780-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci de Araujo da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46148 Nr: 628-70.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MASSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Andréa Peu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SIQUEIRA LEITE - 

OAB:218191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O, ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - 

OAB:17247, Anna Karuliny Alves Josevicius - OAB:20.264/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono da parte autora para que, 

querendo, manifeste-se sobre a impugnação apresentada pela Embargada 

(ref: 10)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 481-93.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35743 Nr: 2366-98.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martins dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, e 

art. 11 da Res. CJF 458/2017, impulsiono o presente feito para INTIMAR as 

partes a sem manifestarem do inteiro teor da Requisição/Precatório retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58329 Nr: 2382-13.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requente 

para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, Ref: 13, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36847 Nr: 369-46.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes a se manifestarem 

sobre o Estudo Socioeconômico, juntado em 30/10/2018, Ref: 97.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-93.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da autora da sentença de ID 

12474467

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1962-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Cristina da Rocha Silva, Adriano Carlos 

Machado, Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira Vieira, Gustavo 

Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, César Luiz Branicio da Silva 

- OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838/MT, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, RUBENS 

VENTURA - OAB:24615/O

 Processo nº 1962-89.2018.811.0052 – Código 53340

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 80, REVOGO a 

nomeação do Dr. Iuri Seror Cuiabano e do Dr. Charles Almdeida de Paula e 

NOMEIO o Dr. KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT nº 10318 para que 

atue nesta ação defendendo os interesses do réu ADRIANO CARLOS 

MACHADO e o Dr. RUBENS VENTURA, OAB/MT 24615/O, para que atue 

nesta ação defendendo os interesses do réu GUSTAVO SOUZA DE 

MENEZES, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os doutos causídicos para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses dos acusados anteriormente mencionados e 

oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme 

preceitua o art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 1964-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adilson Santos Pessoa, Gustavo Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Iuri Seror Cuiabano - OAB:10.838/MT, KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A

 Processo nº 1964-59.2018.811.0052 – Código 53342

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 91, REVOGO a 

nomeação do Dr. Iuri Seror Cuiabano e NOMEIO o Dr. KHRISTIA SANTANA 

RAMOS, OAB/MT nº 10318 para que atue nesta ação defendendo os 

interesses do réu ADRIANO CARLOS MACHADO, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando 

que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a 

quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição 

Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado ADRIANO CARLOS MACHADO 

neste processo e oferecer resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

conforme preceitua o art. 406 do Código de Processo Penal.

Após, CONCLUSOS para análise dos pedidos de transferência e das 

respostas à acusação apresentadas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56325 Nr: 3699-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Código 56325

Vistos etc.,

Dê-se VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56287 Nr: 3685-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian de Oliveira Iahn Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56287 (...).DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL da presente demanda.DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS formulado requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Por todo exposto: 1)INTIME-SE, seguindo-se a orientação do 

art. 511, do Código de Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de 

seu advogado ou da sociedade de advogados que estiver vinculado para 

que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS 

EXISTENTES VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, 

ressaltando-se que a não juntada dos documentos importará aplicação do 

artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, 

APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;2)Decorrido o 

prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;3)Por outro lado, se 

juntados os documentos e apresentada a contestação, INTIME-SE A 

PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56304 Nr: 3691-53.2018.811.0052
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 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdS, IdSAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56304

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC);

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, II 

do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 2534-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora da audiência redesignada para o dia 

21/11/2018 às 12h30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº. 1088-17.2012.811.0052 – Código: 31226

Vistos etc.,

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE AGRAVO EM 

EXECUÇÃO, interposto pela defesa (Ref. 124), em seus efeitos legais (art. 

197 da LEP c/c art. 581 e seguintes do CPP), uma vez que tempestivos, 

consoante certidão de Ref. 125.

Dê-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que, no prazo de 2 (dois) dias, 

apresente contrarrazões, conforme literalidade do art. 588 do CPP. Na 

mesma oportunidade, deverá o Parquet se manifestar acerca da 

progressão de regime do reeduncado.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42960 Nr: 330-62.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves, Wagleyson Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para: CONDENAR RONILSON ROSA ALVES, já qualificado nos autos, pela 

prática do crime descrito nos art. 33, caput, Lei 11.343/06, e ABSOLVER, 

com base no art. 386, inciso IV, do CPP, WAGLEYSON INÁCIO SANTOS, já 

qualificado nos autos, da prática do mesmo crime, bem como, ABSOLVER 

AMBOS, com base no art. 386, inciso III, do CPP, das práticas dos crimes 

previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 163, parágrafo 

único, inciso III, do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, 

Fábio de Sá Pereira - OAB:5286, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ATRIBUINDO-OS EFEITOS INFRINGENTES para aclarar a sentença de ref. 

331 e fazer as pertinentes alterações, de forma que GUILHERMO 

HENRIQUE SOUZA VIANA passa a ter no presente feito status de 

primário.Reconhecida a primariedade alterada a sentença, faz-se 

necessária nova dosimetria.(...), FIXO A PENA FINAL EM 05 (CINCO) 

ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 555 

(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.DO CRIME DE 

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 2º FATO (...) , FIXO A PENA FINAL EM 

03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 855 (OITOCENTOS 

E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.DO CONCURSO DE CRIMES Em 

sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 (CONCURSO 

MATERIAL DE CONDUTAS) do Código Penal, fica o réu GUILHERMO 

HENRIQUE DE SOUZA VIANA definitivamente condenado (...) à PENA 

TOTAL de 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) E 1410 (MIL, 

QUATROCENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.DA DETRAÇÃO DA PENA 

Considerando que o condenado está recluso desde 16 de março de 2017, 

faço a detração de forma que lhe resta cumprir 07 (SETE) ANOS, 06 

(SEIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO.DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Considerando-se que, em razão da 

detração, a pena definitiva ficou abaixo de 8 (oito) e acima de 4 (quatro) 

anos de reclusão, deverá o acusado cumprir pena em REGIME 

INICIALMENTE ABERTO.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA (...) Considerando-se o regime inicial de 

cumprimento de pena e que o acusado encontra-se recluso desde a data 

da prisão em flagrante, em 16 de março de 2017, concedo-lhe o direito de 

recorrer em liberdade.DISPOSIÇÕES COMUNS EXPEÇA-SE o alvará de 

soltura, desde que o réu não esteja preso por outro motivo. (...) .CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à defesa.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37286 Nr: 827-47.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uziel Tessinari da Silva, Wanderson Tessinari da Silva, 

Uziel Aparecido Ferreira da Silva, Wanderlaine Tessinari da Silva Zanol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A, COOPERATIVA SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:OAB/MT 11.660, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 (Código: 37286)(...)Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

apresentado pelo ICATU SEGUROS S/A, contra decisão que deferiu o 

pedido da parte embargada (ref. 30) de fixação de multa diária no 

montante de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento da liminar 

deferida e intimou a parte embargante para efetuar o depósito em juízo do 

valor, no prazo de 15 (quinze) dias. (...)Posto isso, CONHEÇO os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 939 de 998



embargos declaratórios e os ACOLHO com efeito modificativo, para alterar 

o primeiro parágrafo da decisão embargada, que passará a ser a 

seguinte, mantendo-se inalterada as demais disposições:“Vistos 

etc.;INDEFIRO o pedido de fixação de multa diária (ref. 30), no importe de 

R$ 200,00 (duzentos reais), tendo em vista que não houve 

descumprimento da liminar deferida.” (...)Tendo em vista que foi requerido 

pela parte autora produção de prova testemunhal, bem como depoimento 

pessoal das partes, DEFIRO o pedido de ref. 42 e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 16h, sendo 

eventual rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 357, § 4°, do CPC.DEFIRO o pedido de 

ref. 46, INTIME-SE a COOPERATIVA SICREDI para informar nos autos o 

atual saldo devedor dos títulos de n.º B 40531188-3 e B 40530343-0 

realizado pela de cujus, Eloiza Baptista Tessinari. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55714 Nr: 3390-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT 

- 24821-O

 Processo nº 3390-09.2018.811.0052 – Código 55714

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de CALUDINEI NASCIMENTO DA 

SILVA, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LONGO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000168-16.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$26,407.70 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Endereço: av cerejeiras, 123, fidelandia, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: JOSE LONGO DE 

ARAUJO, Endereço: fazenda arizona, 123, estrada sesmaria flechinha, 

zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Senhor (a): POLO ATIVO: 

MUNICIPIO DE RIO BRANCO A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca dos documentos juntados 

aos autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. RIO 

BRANCO, 14 de novembro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 126 Nr: 320-79.1997.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

AUTORAinteressada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 
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OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Certifico que em relação as testemunhas arroladas pela DEFESA: Calixto 

da Silva Barros, Valdinei Aparecido Santos Aragão, Antonio Bernardino 

Bastos, Monico Numastico Nunes, Roseval da Silva Barros e Adão 

Domingos da Silva, comparecerão independentemente de intimações. As 

testemunhas ANGELINA DE MORAES SOARES E LUZITO BERNARDINO DO 

NASCIMENTO, não foram intimadas e foi intimado a defesa a se manifestar 

(certidão de fls. 2159), publicado no DJE nº 10376, de 12/11/2018 e 

publicado no dia 13/11/2018, onde constam como patronos habilitados 

para receberem intimações: FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:19770, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731, representando o polo 

passivo e ate a presente data nada se manifestaram. Que a testemunha 

MANOEL DA SILVA NASCIMENTO, foi intimado as fls. 2138 versos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 883-38.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Sete Quedas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVIO TSCHINKEL - OAB:2039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Penna - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado do executado, para 

querendo, se manifestar sobre a impugnação de Ref. 17, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Vistos.

A defesa dos réus, em petição de fls. 2114/2115, requer a 

“reacomodação” da sessão do Júri, marcando-se nova data, com a 

publicação de uma nova listagem de jurados.

Fundamenta o pedido sustentando a imparcialidade dos membros que 

poderão integrar o Tribunal do Júri, ante a redesignação da sessão 

anterior, por receio dos jurados terem se comunicado entre si.

Juntou ainda uma declaração pública de fatos jurídicos confeccionada por 

Vergílio de Almeida Sobrinho (fl. 2115).

O Ministério Público se manifestou às fls. 2126/2127, contrariamente ao 

pedido, assim como o Assistente de Acusação (fl. 2154).

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

De saída, não compreende este Juízo qual o significado da palavra 

“reacomodação” empregada pela defesa dos réu, eis que o Código de 

Processo Penal não dispõe sobre referido instituto.

Contudo, quanto ao pedido de redesignação, não vejo qualquer motivo 

plausível para tanto, e no ponto, é certo que, a despeito de não ter havido 

alteração na listagem geral, após o dia 15/08/2018 foi realizado novo 

sorteio dos vinte e cinco jurados que irão compor o Tribunal do Júri das 

próximas sessões nesta Comarca, em sessão pública ocorrida na 

presença da Defensoria Pública, OAB, e Ministério Público.

Dito isso, constata-se facilmente que o Conselho de Sentença que julgará 

a sessão designada para o dia 22/11/2018 não será o mesmo existente no 

dia 15/08/2018, de modo que não há que se falar em quebra de 

imparcialidade dos jurados.

Se não bastasse, como é cediço, a eventual imparcialidade deve ser 

provada, sendo que meras conjecturas não tem o condão de impor a 

redesignação da sessão já designada.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 2114/2115, mantendo-se a sessão do júri 

para o dia 22/11/2018 às 09h.

Diante da proximidade da data, e para um maior esclarecimento, certifique 

a secretaria quais as testemunhas já foram intimadas, e quais ainda não 

foram, informando ainda quais são as que residem em outra comarca.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22586 Nr: 1832-14.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdO, ABdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente a manifestar sobre os 

documentos de fls. 104/108, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 2788-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARCELINA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 328,00(trezentos e vinte e oito reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro (Rosário Oeste-MT)sítio Pindura , a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça de Ref. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 1587-22.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francione Martinelly da Silva, Josenil Plinio de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

A vista da certidão de Ref.58, intime-se o réu, pessoalmente, para que 

informe se há interesse em constituir novo advogado para atuar na 

respectiva ação penal.Em caso de impossibilidade de constituir novo 

advogado, desde já, intime-se a Defensoria Pública para que passe a 

atuar no feito, manifestando-se acerca do aditamento da inicial promovida 
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pelo Parquet, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56595 Nr: 1170-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedrolina da Silva, Instituto Nacional do Seguro Social 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Com efeito, DETERMINO a remessa dos autos ao setor de distribuição 

para fins de digitalização dos autos da ação ordinária de n° 

1350-71.2005.811.0032 (Código 16035), devendo tramitar em apenso a 

presente execução (Código 56595). Depois de digitalizados os autos, 

Intime-se o INSS para, querendo, opor embargos, no prazo legal de 30 

(trinta) dias.Intimem-se as partes, cientificando-lhes que o processo em 

epígrafe passou a tramitar nesta comarca pela via digital (eletrônico), 

constando na intimação que as partes devem se manifestar, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manterem 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Rosário Oeste/MT, 13 de novembro de 2018.Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78143 Nr: 4119-32.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Nunes Segatto Petroni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de aditamento da inicial, onde a parte autora pugna 

pelo reconhecimento do laudo médico pericial a ser valorada por este 

Juízo como prova emprestada, oriunda 56ª Vara do Trabalho de 

Diamantino.

Pois bem. Homenageando os princípios da utilidade dos atos processuais, 

da celeridade e da economia processual, o Código de Processo Civil, de 

forma expressa, passou a permitir a utilização de prova produzida em 

outro processo, desde que lhe seja obervado o contraditório e lhe seja 

atribuído o valor adequado que este Juízo repute válido (art.372, CPC).

 Ante o exposto, admito a utilização dos laudos médicos produzidos 

naquele juízo, como prova emprestada e, desde já, intimo a parte requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste nos autos acerca do 

laudo médico pericial acostado aos autos em ref.10.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77508 Nr: 3803-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Certifico que, tendo o réu manifestado que pretende recorrer da 

sentença, impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados 

do denunciado, para apresentar recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77987 Nr: 4030-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPDP, MFdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 Vistos.

Considerando que não foi possível a intimação da genitora do menor, 

INDIANARA DA PAIXÃO BROETO, conforme certidões de ref. 51, eis que 

não foi possível localizá-la, tendo em vista que este se encontra residindo 

na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 20/03/2019, às 17h30min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 4008-14.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 72h (setenta e duas horas), as 

cobranças atinentes ao contrato de n° 10933524, também identificado pelo 

n° 095498896500, o que faço com fundamento no art. 300 do CPC, sob 

pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).Inverto o 

ônus da prova.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se a parte 

Requerida. Intimem-se as partes.Frustrada a conciliação, a parte requerida 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, a 

contar na forma do art. 335, I do CPC.Em ato contínuo à citação da parte 

Requerida, esta deverá ser intimada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente os contratos supostamente firmados com a parte autora e 

elencados na exordial. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 13 de novembro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56098 Nr: 865-56.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Lopes Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT, JULIANE 

BUSSOLARO - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, ajuizada por IRACEMA LOPES QUEIROZ em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, objetivando o recebimento de benefício 

previdenciário através do reconhecimento da condição de trabalhador 

rural e da idade necessária para se aposentar.

Alega, em síntese, preencher os requisitos necessários à concessão de 

benefício previdenciário, pois trabalhou por longa data nas lidas rurais sob 

o regime de economia familiar.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/57. Juntamente a 
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apresentação do comprovante de indeferimento administrativo do pedido 

de aposentadoria rural efetuado junto à agência da previdência social do 

Município de Rosário Oeste/MT, à fl. 24.

Recebida a inicial e deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, à fl. 58.

 Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação às fls. 59/77.

Impugnação à contestação apresentada às fls. 83/88.

Realizada Audiência de instrução e julgamento devidamente realizada, 

conforme fls. 108/114. A ré apesar de intimada não compareceu. 

Colheu-se o depoimento pessoal do autor e de três testemunhas.

 Certidão de decurso do prazo para o requerido apresentar alegações 

finais, em forma de memoriais, embora intimado para tal fim (fls. 128).

 Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Apreciando o caso em tela, pude constatar que a parte autora sempre 

laborou na zona rural, juntamente com seu esposo, sob regime de 

economia familiar, sendo segurado da previdência social na qualidade de 

segurado especial, haja vista que seu labor consistia em cultivo de 

subsistência, em sua propriedade.

Assim, diante do pedido manejado pela Requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado.

A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o 

recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 

atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar 

o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício.

A mesma lei exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme 

dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural.

Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu art. 201, § 

7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo 

para o trabalhador homem 65 anos e para a mulher 60 anos, reduzindo em 

cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, bem 

como para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal.

 A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a 

Previdência Social, em completa compatibilidade com a Constituição 

Federal, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida 

para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º.

No mérito, verifico por todo o conjunto probatório carreado aos autos para 

fins de constituir o início de prova material, que a Requerente faz jus ao 

benefício previdenciário pleiteado, tendo em vista que colacionou aos 

autos amplo acervo probatório, tais como certidão de casamento, 

celebrado em 24/02/1973, sua inscrição no sindicato dos trabalhadores 

rurais de Rosário Oeste-MT, bem como, declaração de exercício de 

atividade rural em regime familiar, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais na data de 29/04/2011, atestado que a requerente sempre 

trabalhou como trabalhadora rural, juntamente com seu esposo, 

declaração de fl. 13, dentre outros documentos.

 Desta forma, considero hábeis os documentos acostados para 

comprovar o início de prova material.

É necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início 

de prova material de exercício de atividade rural. Quando a legislação 

exige início de prova material da atividade rural, não se confunde com 

prova material que demonstre quando a atividade rural se iniciou. Com 

efeito, embora possa coincidir, a lei não exige que o requerente prove 

quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova documental. Exige que 

haja um início de prova material quanto ao exercício de atividade rural. E 

este início o autor apresentou, nos termos dos documentos discriminados 

acima.

 Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a comprovação do labor 

rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é meramente exemplificativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos expressamente previstos, haja 

vista as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para 

constituir prova material (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e REsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

Ademais, além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes, requisito este que foi comprovado através do depoimento 

das testemunhas em juízo.

Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento.

É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, 

feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem 

tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios.

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios.

Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do 

exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante 

flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer 

documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a 

comprovar o exercício de atividade rural, não sendo necessária à 

apresentação de documentação de todo o período de carência.

 Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” Grifei e negritei

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. 1. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei

No caso vertente, a requerente apresentou documentos que comprovam 

início razoável de prova material, atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça.

Além das provas documentais, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução.

 Com efeito, a testemunha ouvida em audiência afirmou que conhecia o 

autora e, que o mesmo trabalhava juntamente com seu esposo no cultivo 

de lavoura para a própria subsistência, sem a contratação de empregados 
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e sem auxílio de maquinários. Atestam ainda que a autora sempre foi 

trabalhadora rural.

Ademais, a autora afirmou em juízo que trabalha na lavoura, desde a 

infância, quando ainda residia com seus pais.

Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova 

testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela requerente.

Não obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a 

aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no 

sistema em data anterior à vigência da Lei 8.213/91.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).” Grifei e negritei

O fato de o requerente não ter trazido aos autos, todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

 Ressalta-se, por oportuno que tal fenômeno ocorre com maior intensidade 

no meio rural, onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas 

e os trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de 

seus direitos e obrigações.

Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a atividade rural é 

meramente exemplificativo, vez que qualquer entendimento em contrário 

fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não somente 

no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito.

Portanto, o requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do 

artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial.

III – DISPOSITIVO

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 a IRACEMA LOPES QUEIROZ, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo do benefício (26/11/2013), devendo esta data ser 

considerada para início do recebimento do benefício, para todos os efeitos 

legais

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.

Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Outrossim, verifico que já houve a implementação do 

beneficio, sendo já reconhecido o direito ora pleiteado.

 Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas).

Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas.

Assim em uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e 

a data de início do pagamento na data da sentença, o valor devido 

referente a este período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, 

DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC.

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26399 Nr: 1287-70.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Barreto Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural, 

ajuizada por MARIA ALVES BARRETO MARTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento de benefício previdenciário através do 

reconhecimento da condição de trabalhador rural.

Alega, em síntese, preencher os requisitos necessários à concessão de 

benefício previdenciário, pois trabalhou por longa data nas lides rurais (por 

mais de 40 anos) sob o regime de economia familiar.

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, à fl.29. Documentos acostados às fls. 15/28.

Apresentação de contestação com preliminares arguidas em face da 

ausência de interesse processual/inexistência de prévio requerimento 

administrativo, às fls.31/45. Documentos acostados às fls.46/41.

Impugnação à contestação às fls.55/56.

Feito saneado (fls.57/58).

Audiência de instrução e julgamento realizada (fls.60/63). A ré, apesar de 

intimada não compareceu. Colheu-se o depoimento pessoal do autor e de 

suas testemunhas. Alegações finais orais.

Sentença proferida em audiência, na qual julgou procedente o pedido da 

exordial, condenando o INSS a pagar ao autor aposentadoria por idade 

rural, nos termos do art.143 da Lei 8.213/91.

Recurso de Apelação do INSS, às fls. 71/77.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, às fls.79/82.

Recebida à Apelação, à fl. 83.

Acórdão proferido às fls.86/88, dando parcial provimento à remessa 

oficial, bem como a imediata implantação do benefício.

Interposição de Embargos de Declaração pelo INSS (fls.95/99).

Decisão proferida, Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com 

efeitos infringentes e alteração do julgado, ocasião em que foi determinada 

a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, ante a necessidade de juntada 

de requerimento administrativo pela parte autora (fl. 102).

Petitório da parte autora, a fim de que seja concedido prazo para juntada 

do requerimento administrativo (fl. 115).

Requerimento administrativo colacionado à fl.117.

Certidão (fl.119), o INSS deixou de apresentar contestação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO
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De proêmio, convêm ressaltar que inúmeras ações foram propostas sem 

prévio requerimento administrativo. Tais processos se encontravam 

sobrestados aguardando a decisão do Supremo em sede de repercussão 

geral, a qual acabou por fixar como regra a exigência do prévio 

requerimento administrativo, sendo este, em regra indispensável.

Pois bem. O INSS modulou os efeitos de sua decisão e definiu três regras 

de transição a serem aplicadas aos processos judiciais sobrestados que 

envolvem pedidos de concessão de benefício ao INSS nos quais não 

houve requerimento administrativo prévio.

No caso em tela, verifica-se que, à época da propositura da demanda 

(2010), a autarquia federal não apresentou contestação de mérito, sendo 

o autor intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias apresentasse 

impugnação à contestação.

Pois bem. Verifica-se que o requerimento administrativo foi colacionado 

aos autos (fl.117), motivo pelo qual o feito passou a tramitar normalmente, 

inclusive, com apresentação de contestação do INSS, refutando o mérito 

da pretensão autoral.

 Face às considerações aduzidas, em face dos princípios da 

economicidade, nulla pars sans grief, e instrumentalidade das formas, 

entendo pertinente o aproveitamento dos atos instrutórios já produzidos 

em audiência de instrução e julgamento, realizado na data de 16/10/2012 

(fls.60/63), ocasião em que restou comprovada a qualidade de segurado 

especial da parte autora, motivo pelo qual dou prosseguimento a presente 

ação, com prolação de nova decisão.

Diante do pedido manejado pela parte autora, constato a necessidade de 

se verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito 

formulado, eis que não incidem os efeitos da revelia no presente caso (art. 

345, II, do CPC).

A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o 

recolhimento de contribuições para obter os benefícios previdenciários. 

Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a 

atividade rural sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a 

faculdade de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário 

mínimo, independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar 

o exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício.

A mesma lei exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme 

dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade com a Constituição Federal, repete a 

norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º.

Analisando o caso dos autos, verifico que a parte autora preenche o 

requisito da idade, já que na data da propositura da ação a autora já 

contava com 57 (cinquenta e sete) anos de idade.

 Passo à análise da segunda exigência, qual seja, se à data em que a 

parte autora atingiu a idade mínima (57 anos), poderia ser caracterizada 

sua qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

 No caso concreto, contato que a parte autora MARIA ALVES BARRETO 

MARTOS para fins de constituir o início de prova material, juntou os 

seguintes documentos: certidão de casamento realizado em 27/07/1974 

(fl.17), constatando a condição de lavrador do cônjuge, sendo esta 

condição extensível à autora, notas fiscais da atividade rurícola da autora 

(fls. 23/24), escritura pública de imóvel rural (fl.19), e conta de energia 

elétrica em nome do esposo da autora, comprovando o endereço rural (fl. 

22).

 Desta forma, considero hábeis os documentos acostados para 

comprovar o início de prova material.

É necessário fazer uma observação quanto ao significado do termo início 

de prova material de exercício de atividade rural. Quando a legislação 

exige início de prova material da atividade rural, não se confunde com 

prova material que demonstre quando a atividade rural se iniciou. Com 

efeito, embora possa coincidir, a lei não exige que a parte requerente 

prove quando iniciou a sua atividade rural, mediante prova documental. 

Exige que haja um início de prova material quanto ao exercício de atividade 

rural. E este início a parte autora apresentou, nos termos dos documentos 

discriminados acima.

 Vale lembrar que o rol de documentos hábeis a comprovação do labor 

rurícola (artigo 160 da Lei nº 8.213/91) é meramente exemplificativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos expressamente previstos, haja 

vista as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais para 

constituir prova material (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e REsp 448813/CE, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185).

Ademais, além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar.

De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes, requisito este que foi comprovado através do depoimento de 

testemunha em juízo.

Não obstante, para a concessão do pedido também é necessário 

comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento.

Assim, atentos às dificuldades do rurícola na obtenção de prova escrita 

do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência.

 Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” Grifei e negritei

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL 

CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. 1. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei

No caso vertente, a parte autora apresentou documentos que comprovam 

início razoável de prova material, atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça.

Além das provas documentais, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução.

 Com efeito, as testemunhas ouvidas em audiência, ERASMO APARECIDO 

PEREIRA LEITE e PEDRO PEREIRA LEITE, são unânimes em afirmar que o 

autor sempre trabalhou em atividades rurais, produzindo milho, mandioca, 

feijão, abóbora, banana, tudo isso para a própria subsistência, sem a 

contratação de empregados e sem auxílio de maquinários, afirmando que 

conhecem a parte autora há longos anos.

 Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova 
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testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pela parte 

requerente.

O fato da parte requerente não ter trazido aos autos, todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice 

à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo 

os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

 Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a atividade rural é 

meramente exemplificativo, vez que qualquer entendimento em contrário 

fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não somente 

no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito.

Portanto, a requerente faz jus à aposentadoria por idade rural, nos termos 

do artigo 143, da Lei nº 8.213/91, independentemente de contribuição e, 

estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 à Sra. MARIA ALVES BARRETO MARTOS, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, considerando como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais.

 Declaro a natureza alimentícia das prestações, sob fundamento 

constitucional, de modo que concedo a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida. O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

 Por fim, imperioso ressaltar que este magistrado foi removido para a 

Comarca de Rosário Oeste recentemente, tendo entrado em exercício no 

dia 12 de março de 2018, ocasião em que encontrou cerca de 4 mil 

processo conclusos em gabinete, motivo pelo qual não dispõe de meios 

para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do acervo processual da Comarca, em 

virtude da região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, 

razão pela qual as sentenças são ilíquidas.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de 

Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.

Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data (proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° 

do art. 85 do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não 

incidem sobre prestações vincendas).

Assim em uma análise superficial, considerando a de início do beneficio e 

a data de início do pagamento na data da sentença, o valor devido 

referente a este período não ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, 

DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC.

Intimem-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26124 Nr: 1080-71.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sobrinho.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, defiro o pedido de habilitação de 

herdeiros, conforme petitório acostado às fls. 149.

Intimem-se, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a existência 

de ação de inventário. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770, Givanildo Gomes - OAB:12635, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, João Otoniel de Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir 

Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Certifico que em relação as testemunhas arroladas pelo MP: JOSÉ 

COBERTINO DE CAMPOS, não foi encontradas, conforme fls. 2118 e o MP 

se manifestou as fls 2127 que endereço obtido pelo MP até aquela data 

são os mesmos onde não foram encontrados e o o MP continuara 

efetuando bucas de endereços; JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA FILHO, 

intimado as fls.2151; NEUSINHA MENDES DA SILVA, intimada as flls. 2151; 

MISAEL BENEDITO DA CUNha, intimado as fls. 2151; ENELCIDES VIEIRA 

DA CUNHA, intimado as fls. 2151; Testemunha do Juizo; BEATRIZ DA 

SILVA GOMES, intimada as fls. 2147 versos; MARIA AUXIADORA DE 

SALES, intimada as fls. 2151 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9097 Nr: 89-42.2003.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLOS, MS, ES, SRS, RASS, OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Davi Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Regina Melo Fort - 

OAB:4378, Walter Felix Macedo - OAB:9115/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO à parte autora, para que efetue no prazo de 

05(cinco) dias, recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

281,80 (duzentos e oitenta e hum reais e oitenta centavos)a que foi 

condenado a autora nos termos da r. sentença de Folhas 156/157. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br,link "EMISSÃO 

DE GUIA ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA', clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanecentes) e efetuar o recolhimento das . Após a efetivação 

do recolhimento deverá protocolar a guia (paga)no protocolo Geral do 

Fórum da Capital.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 946 de 998



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-79.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NATINHO MANOEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOGIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOGIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-50.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOATIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-50.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOATIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-65.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 22 de janeiro de 2019, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-95.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY HENRIQUE NEVES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 23 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74880 Nr: 123-94.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 
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CASTRO - OAB:14.992

 Intimação das partes para que, no prazo legal, apresentem às 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74880 Nr: 123-94.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:14.992

 Vistos em correição.

Intime-se a parte Apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de 

ref 17.

Após, determino a remessa dos autos ao E. TJMT, para o julgamento do 

apelo interposto.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74880 Nr: 123-94.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:14.992

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Pedro Paulo da Anunciação em face de Banco 

Itaucard S/A, para condenar a requerida a pagar à parte requerente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 

um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo 

extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.OFICIEM-SE os órgãos de proteção ao crédito acerca desta 

decisão, para que providenciem a baixa definitiva de seus 

arquivos.Condeno, ainda, a parte requerida às custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente 

pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da 

prolação desta sentença.Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-09.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA FONTES MAYOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 14 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CARDINELES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO PASCOTTO OAB - MT17320/O-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 14 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-74.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FAUSTINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 14 de novembro de 2018 MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-45.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON ALUIZIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

8010988-45.2013.8.11.0053 Valor da causa: $4,200.00 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: MAURICIO HENRIQUE Endereço: , ROD J 1, Z RURAL, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: EDILSON 

ALUIZIO RIBEIRO Endereço: 2, 49, ALTOS DO LEVERGER, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): EXECUTADO: EDILSON 

ALUIZIO RIBEIRO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 2- JUIZADO 

STO ANTONIO DO LEVERGER Data: 29/11/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-44.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-66.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALINO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-37.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-15.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-20.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))
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SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-65.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA DIAS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - 

MT0017845A (ADVOGADO(A))

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO(A))

KARINA MARTINS OAB - MT0008498A (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-39.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ OAB - MT21130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-39.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ OAB - MT21130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-05.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

novembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88981 Nr: 2066-23.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2066-23.2018.811.0039

Código nº 88981

Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, a ser 

realizada nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 08 e 09 de 

outubro do corrente ano e, ainda, por consequência a necessidade de 

deslocamento no dia 07 de outubro, redesigno a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2786-24.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 Autos nº 2786-24.2017.811.0039

Código nº 80861

Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada participará do curso “Gestão de 

conflitos e das relações humanas no ambiente de trabalho”, a ser 
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realizada nas instalações da ESMAGIS-MT no período de 08 e 09 de 

outubro do corrente ano e, ainda, por consequência a necessidade de 

deslocamento no dia 07 de outubro, redesigno a audiência anteriormente 

agendada nestes autos para o dia 30 de janeiro de 2019, às 17h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87541 Nr: 1391-60.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI SILVA DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece:“§3o Quando o pagamento da perícia 

for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, 

hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo 

ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito deve ser expedido 

ofício e efetuados os demais atos necessários para o pagamento junto ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região.Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento.Por fim, demostrada 

a hipossuficiência do autor, assim como a sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 4762-66.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 47-62-66.2017.811.0039

CÓDIGO 89835

Vistos.

Uma vez preparado o processo e, inexistindo nulidades a serem sanadas, 

tampouco diligências a serem realizadas, DETERMINO que o pronunciado 

LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO seja submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri, na sessão designada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 

08h30min, na ordem que lhe competir [art. 429, inciso I, II e III do CPP].

 Determino seja afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri, na data 

precedente a realização da sessão, a lista de processos a serem julgados 

[art. 429, § 1.º do CPP].

Intime-se o réu, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pela acusação na cota ministerial de ref. 09 e da 

defesa (ref. 25), para comparecerem a sessão de instrução e julgamento 

agendada [art. 431 do CPP].

Expeça-se Carta Precatória para intimação das testemunhas e informantes 

que residem fora desta Comarca, as quais deverão comparecer na data 

designada no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca.

Providencie-se o relatório do processo, instruindo-o com cópia da decisão 

de pronúncia, com o intuito de formar 07 (sete) expedientes para serem 

distribuídos aos jurados quando da realização da sessão de julgamento, 

na forma do que dispõe o art. 472, parágrafo único do CPP.

 Oficie-se a polícia militar requisitando reforço no policiamento.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 3881-89.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIZETE COELHO DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:PROCURADOR

 AUTOS/CÓDIGO 82871

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 11h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74861 Nr: 3541-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO, 

KELVIS TEIXEIRA LELIS, EDSON IZALINO ULDRISH, GRACIELE JESUS 

SOUZA, MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

ETELMÍNIO ARRUDA SALOMÉ NETO - OAB:MT-9.869, RAFAEL 

HERRERA DE OLIVEIRA - OAB:18387, VALDINEI RODRIGUES 

SALGUEIRO - OAB:14862

 ...Defiro conforme o requerido pelo Ministério Público em ref. 238.Tendo 

em vista a fixação do regime inicial fechado ao réu MARLON HENRIQUE 

CARVALHO RIBEIRO, com negativa do direito desde em recorrer em 

liberdade, bem como a interposição de recurso de apelação pelo Ministério 

Público e a Defesa, DETERMINO a imediata expedição de guia de execução 

provisória em face do acusado.Considerando a inexistência de revogação 

do mandato conferido ao advogado do sentenciado MARLON HENRIQUE 

CARVALHO RIBEIRO (ref. 160), tem o causídico a obrigação legal de 

representar os interesses daqueles em Juízo, sob pena de incidir em 

infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as 

razões para tanto.Desta forma, concedo nova oportunidade aos 
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advogados dos réus para oferecerem as razões do recurso de apelação 

(ref. 193) ou requerer o que de direito, sob pena de ser oficiado à sua 

instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia funcional.Por 

conseguinte, nada sendo requerido pelos advogados, desde já determino 

a expedição da aludida comunicação à OAB, visando à apuração da 

eventual infração disciplinar descrita no art. 34, inciso XI, da Lei n.º 

8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).Escoado o prazo 

para apresentação das razões, determino a intimação do denunciado para 

indicação de novo advogado para apresentá-lo ou declaração de 

impossibilidade de nomeação.Vencido o prazo para a apresentação da 

referida peça ou no caso de alegada a impossibilidade de nomeação, 

desde já fica nomeada a Defensoria Pública, que deverá ser intimada para 

apresentar as razões recursais.Com o aporte das razões, vistas ao 

Ministério Público para apresentar as contrarrazões.No mais, 

considerando a certidão de ref. 205, proceda-se o Sr. Gestor Judicial com 

a expedição de carta precatória à Comarca de Araputanga-MT, visando a 

intimação pessoal da acusada GRACIELE JESUS SOUZA acerca da 

sentença condenatória prolatada nestes autos em seu desfavor, bem 

como eventual interesse em interpor recurso.Cumpra-se, com urgência, 

por se tratar de réu preso..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 28-72.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINA RIBEIRO SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS/CÓDIGO 75118

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h15min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 1671-65.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI DIOGO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS/CÓDIGO 78798

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80614 Nr: 2658-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELVINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 80614

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 09h30min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82874 Nr: 3883-59.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GARIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 82874

Vistos.

REDESIGNO audiência outrora designada, para o dia 19 de dezembro de 

2018, às 10h30min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as mesmas.

No mais, tendo em vista referência 101 determino vistas ao Ministério 

Público para se manifestar no prazo legal.

Intimem-se todos.

Certifique-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 90485 Nr: 2911-55.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDAH, GBHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 90485.

Vistos.

Considerando que não foi houve tempo hábil para intimação das partes, 

redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 8 de janeiro de 2019, à 

14h30min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 
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termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105235 Nr: 4222-95.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a juntar o comprovante de pagamento do oficial 

de justiça eis que só tem a guia juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 656-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFL, MHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, MAIRA HETTWER.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

Carta Precatória ao Juiz Corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca de 

Augusto Pestana/RS para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.SEM 

CUSTAS.Expeça-se o termo de guarda COMPARTILHADA.Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114883 Nr: 4963-04.2018.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONEZES SARAIVA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO de Levantamento de Alvará Judicial postulado 

pelo requerente.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Sem 

custas.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 25460 Nr: 1529-95.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, DECIO JOSÉ 

TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA FOCKINK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT/3.162, FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - 

OAB:129282/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B/MT, MARCIO ANDRE PEUKERT - OAB:65126-RS, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250/MT

 Vistos etc.

Em atenção à petição acostada às fls. 722, PROCEDO à baixa das 

restrições dos veículos RENAJUD constantes às fls. 696 dos autos, ante a 

homologação do acordo pactuado às fls. 712/736, consoante previsto no 

item “6” do referido acordo.

Procedo nesta data a juntada do comprovante de levantamento das 

restrições.

Certifique-se o trânsito em julgado das sentenças e remetam-se os autos 

imediatamente o arquivo definitivo com as baixas necessárias e anotações 

de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT,06 de Novembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109936 Nr: 2037-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os Embargos de Declaração de referência 21, para analisar os 

pontos considerados omissos, duvidosos, contraditórios e/ou obscuros 

pela parte Embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais é do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na decisão, ou omissão de 

algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

conhecidos, posto que tempestivos e houve indicação de possível erro 

material.

Alega a embargante que a sentença constou errado o nome da criança 

para expedição do termo de guarda.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de procedência dos embargos.

Diante do exposto, CONHEÇO os Embargos de declaração opostos e no 

mérito JULGO PROCEDENTE para CORRIGIR a sentença de ref. 05, o 

seguinte parágrafo:

Expeça-se o termo de Guarda da menor DAVI RODRIGUES MAGALHÃES 

em favor da genitora.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 41354 Nr: 1323-37.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOLSIR JOSE FERNANDES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 15 e determino o arquivamento provisório da 

presente execução fiscal, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830/80 e Portaria PGFN 

396/2016.

Destaco que o arquivamento determinado não significa extinção do feito, 

nem importa em reconhecimento da quitação da dívida, podendo a 

execução ser restabelecida quando o valor atualizado superar o previsto 

no artigo 20 da Portaria PGFN n° 396/2016.

Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, arquivem-se os autos, 

oportunidade em que terá início a contagem da prescrição intercorrente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 2076-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MOREIRA MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AMARILDO JORGE MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes devidamente intimadas da r. sentença com resolução do 

mérito, encartada na ref. 115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113228 Nr: 4005-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:16.223/MT, FABIO GOMES PEREIRA - OAB:21.073 -M, JOAQUIM 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17.614-MT

 Assim, nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o 

art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o 

processo com resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão 

almejada na demanda foi atingida no curso do processo.Mantenho as 

medidas até o dia 06/03/2019, data em que o prazo de 6 (seis) meses 

fixados na decisão que concedeu as medidas protetivas se encerra.Não 

obstante, cumpre ressaltar que o acontecimento de novos fatos permitem 

a vítima o pedido de novas medidas protetivas.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Intimem-se.Sem 

custas.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113254 Nr: 4015-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, em desfavor de ANA 

PAULA BONALDO DE LIMA, aduzindo em síntese que celebraram Contrato 

de Alienação Fiduciária, tendo como objeto o VEÍCULO PALIO FLEX FIRE 

(N.SERIE)(CELEBR.2) 1.0 8V A/G 4, ano 2014/2015, chassi 

9BD17122LF5943813, placa QBG6725, cor BRANCA e renavam nº 

1011104951.

Aportou petição de desistência da ação em razão de realização de acordo 

entre as partes (ref. 13).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir a parte ré, é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve sequer a citação da parte Requerida.

 Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem novas custas, tendo em vista que não houve citação.

Recolha-se o mandado de busca e apreensão, levantando eventual 

restrição lançada no veículo.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115045 Nr: 5070-48.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO SEVERO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395

 Compulsando atentamente os autos, constato que o mesmo foi distribuído 

em regime de plantão e houve decisão de tutela de urgência proferida pelo 

Juiz Plantonista.

Diante disso, profiro o presente despacho para fins de regularização do 

Sistema Apolo, no que se refere o lançamento do andamento 

correspondente à tutela de urgência para seu regular cumprimento.

Proceda o Senhor Gestor com o cumprimento integral da decisão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114971 Nr: 5024-59.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILENE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 
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alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114982 Nr: 5031-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA CRUZ SANTIAGO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114950 Nr: 5006-38.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES CAMILOTTI CONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114388 Nr: 4676-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELIMAQ RONDONOPOLIS – INDUSTRIA E 

MONTA, D.N DE ALMEIDA EIRELI – ME, POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI - OAB:10888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por 

AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA – EPP em face de DELIMAQ 

RONDONÓPOLIS – INDÚSTRIA E MONTA E OUTRAS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em 08/11/2018, a parte autora requereu a desistência da Ação nos termos 

do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

De acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem a resolução do mérito quando o juiz “verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Observa-se no presente caso que não existe mais razão para existência 

da presente demanda, visto que perdeu seu objeto.

A própria parte autora manifestou interesse em desistir da continuidade do 

processo.

 Sendo assim, verifica-se que não existe mais razão para prosseguimento 

da demanda, diante da perda do objeto.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Deixo de determinar a intimação dos requeridos acerca do pedido de 

desistência eis que não houve citação.

Sem custas adicionais eis que já foram recolhidas.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 115002 Nr: 5042-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDRECL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114898 Nr: 4970-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODEZIR DE OLIVEIRA - 

OAB:48774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação Revisional de alimentos movida por LUCAS 

ALCANTARA NUNES, em face de LORENA VITÓRIA NUNES RONDON e 

VITOR BENJAMIN RONDON, representados pela genitora CHINAIRA 

TEREZA RONDON alegando que não possui mais condições de cumprir o 

acordo pactuado no tocante a prestação de alimentos.A inicial veio 

instruída com documentos necessários para o momento 

processual.DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, de acordo 

com o artigo 98 e 99 do CPC.No tocante ao pedido de redução da verba 

alimentar em caráter liminar, entendo que o mesmo não merece 

prosperar.Importante ainda destacar que as despesas com alimentação, 

saúde, vestuário, lazer e educação dos alimentados persistem, visto 

serem presumidas em face da menoridade. O deferimento da redução dos 

alimentos em sede de tutela de urgência demanda demonstração 

inequívoca na alteração da situação financeira da parte autora.Em que 

pese a juntada da carteira de trabalho demonstrando a rescisão do 

contrato, nota-se que a saída do emprego se deu em novembro de 2017, 

ou seja, há um ano atrás e a presente ação somente foi proposta agora, 

de modo que é bem possível que o requerente esteja trabalhando na 

informalidade (sem carteira assinada).Ademais, não raros são os casos 

em que os alimentantes passam a exercer suas funções na informalidade 

para possibilitar a redução dos alimentos, sendo prudente o exercício do 

contraditório e a dilação probatória para que se possa ter certeza acerca 

da existência ou não de modificação na situação financeira do requerente 

que justifique a redução dos alimentos.Assim, INDEFIRO o pedido liminar do 

redução dos alimentos pleiteados pela parte autora.(...)PROCESSE-SE em 

segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de 

Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104740 Nr: 4037-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 Vistos etc.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na decisão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos, visto que tempestivos e apontam a possível omissão na 

decisão, de modo que passo a analisar as alegações do Embargante.

Alega o embargante que a sentença foi omissa quanto ao pedido do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, eis que não foi analisada no 

mérito, no qual requer o deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Verifico dos autos que é caso de improcedência dos embargos.

Em sede de contestação um dos pedidos da parte era a concessão do 

benefício da assistência Judiciária.

Não há razão para deferir o benefício, eis que não há provas da 

hipossuficiência do requerido trazidas aos autos.

O requerido não apresentou quaisquer documentos que comprovem sua 

condição de hipossuficiente, motivo pelo qual não merece ser deferido o 

pleito, além do mais, por estar diante de sociedade empresária no ramo da 

construção de edifícios.

 Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de declaração e no mérito 

NEGO PROVIMENTO.

INTIMEM-SE.

P.R.I.

C U M P R A - S E ,  s e r v i n d o  e s t a  c o m o 

MANDADO/NOTIFICAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 1068-06.2016.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRO CASMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEANDRO CASMIRES.

A parte embargante alega haver contradição na decisão de ref. 69, 

aduzindo que o item II, consta uma data divergente de assinatura do 

contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe erro material na decisão, visto 

que há divergência no ano de assinatura do contrato, sendo correto 

considerar a data de celebração ocorrida em 23/09/2014, e não em 
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23/09/2017 como consta na referida decisão.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente, MODIFICANDO 

o item II da decisão, passando a vigorar com o seguinte texto:

“II) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 8.800,00 (oito mil e 

oitocentos reais) referente a entrega do GOL PLUS, acrescido de 

correção monetária e juros legais a contar da entrega efetiva do veículo 

ocorrida em 23/09/2014 (data de assinatura do contrato).”

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

INTIME-SE o embargado para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73974 Nr: 1509-89.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALDENE ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste quanto à Impugnação 

colacionada às fls. 139/142, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, com a juntada da manifestação, tornem os autos conclusos para 

análise.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT, 13 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24904 Nr: 1170-48.2004.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAERCY FRANCISCA DOS ANJOS, WANEILTTO DOS 

ANJOS SANT'ANA, STTEPHANYA DOS ANJOS SANT'ANA, ALLEXANDER 

MATTEUS DOS ANJOS SANT'ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEILTO PIAU SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria quais são aos valores vinculados a este 

processo, após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Sapezal/MT, 13de Novenbro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 2076-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MOREIRA MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AMARILDO JORGE MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167/MT, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para ciência da r.sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 24598 Nr: 902-91.2004.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE SCHNEIDER DAL MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENOR DAL MASO, IRIO DAL'MASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, JAIME LUIZ SIMON - OAB:MT/3.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o necessário quanto ao cumprimento da decisão de fl. 

286, após, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Sapezal/MT, 13 de novembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27257 Nr: 1021-18.2005.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC, NARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT

 Vistos etc.

Diante da petição de fls. 164, EXPEÇA-SE Carta precatória para a Comarca 

de Pato Branco/PR, para intimação o executado, conforme endereço 

indicado pelo membro do Ministério Público às fls. 145v.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 13 de Setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 2017-64.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a liminar 

deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC/2015, para FIXAR a guarda unilateral definitiva 

de YSABELLE VITÓRIA DIAS SILVA em favor do genitor, ora Requerente, 

CLEONILSON DA CRUZ SILVA.CONDENAR a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85 § 2º do CPC/2015, contudo, DEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita feito na contestação, razão pela qual a condenação às 

custas e despesas processuais ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98 § 3º do CPC/2015 

.EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva em favor do genitor CLEONILSON 

DA CRUZ SILVA.Tendo em vista a nomeação do Dr. Rafael Evangelista da 

Silva, OAB/MT 20.590-O para defesa dos interesses da requerida citada 

por edital, fixo honorários advocatícios em 01 URH, devendo a Secretaria 

expedir a competente certidão.Transitado em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Intime-se a DEFENSORIA 

PÚBLICA.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário, com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37138 Nr: 1966-63.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DUPS BAPTISTA, TEREZA JURACY 

CUNHA BAPTISTA, JOSE FERNANDO BAPTISTA, ADRIANA S. S. 

BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia C. Ferraro Nunes - 

OAB:OAB/PR 66.847

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte Executada, na 

qual afirma a impenhorabilidade do imóvel constrito aduzindo se tratar de 

bem de família.

Instada a se manifestar a parte Exequente afastou a alegação aduzindo 

que não restou comprovado que o imóvel de fato é considerado bem de 

família.

Vieram os autos conclusos.

Em que pese os argumentos da parte Executada, nota-se que o imóvel 

penhorado não se enquadra na hipótese de bem de família.

Observa-se que o Executado não logrou êxito em comprovar que reside e 

extrai o sustento da sua família através do imóvel penhorado.

O Executado se limitou a juntar declarações de terceiros que corroboram 

suas afirmações, contudo não são suficientes para comprovação do 

alegado.

Consigna-se que os documentos juntados pelo Executado comprovam tão 

somente que ele não possui outros imóveis na Circunscrição de 

Palmeira/PR, contudo não são aptas a demonstrar que ele e sua esposa 

residem na Fazenda Conceição e de lá retiram seu sustento.

Além da ausência de documentos aptos a comprovar que de fato os 

Executados residem no imóvel, como fotos, por exemplo, não foram 

juntadas notas fiscais e outros documentos que comprovam a utilização 

da propriedade para o cultivo de culturas e criação de animais.

Acerca do tema, trago o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE 

FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A caracterização de 

um imóvel como bem de família, para receber a proteção da 

impenhorabilidade prevista na Lei b, 8.009/1990, decorre da comprovação 

de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de 

que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele 

percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo 

bastante a simples alegação. 2. Não havendo comprovação de que o 

imóvel servia de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele 

se percebiam frutos destinados à mantença da família, não há que se falar 

em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 3. Agravo de 

instrumento desprovido. (Acórdão n.1126712, 07094355820188070000, 

Relator: HECTOR VALVERDE 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante disso, não havendo provas suficientes para demonstrar a 

impenhorabilidade do imóvel, INDEFIRO o pedido dos Executados, 

mantenho a penhora e DETERMINO a realização de hasta pública para 

venda do bem.

Diante disso, EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Palmeira/PR 

com a finalidade de proceder a venda do imóvel penhorado.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, ___________________________.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74562 Nr: 2032-04.2013.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILUANE RODRIGUES WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOAO ORTIZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:, THIAGO 

SABIONI VALADARES - OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 125/126, CUMPRA-SE em 

sua integralidade, no que tange a expedição de formais de partilha e 

demais determinações ali proferidas.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 13 de novembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1191-43.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE -SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. DO NASCIMENTO TANSSINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:MT/8.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361 MT, CARLA TRAVAINA BRAZ - 

OAB:14.906-B, CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - OAB:15662/MT

 Vistos.

Diante do retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimem-se.

Às providencias.

Sapezal/MT,13 de Setembro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37779 Nr: 69-63.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME LUIZ SIMON - 

OAB:MT/3.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VEIGA DA SILVA - 

OAB:13163-B/MT, NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:MT 6049-B

 Vistos.

RECEBO o petitório de fls. 153/155 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 5.594,95 (cinco 

mil, quinhentos e noventa e quatro e noventa e cinco centavos), conforme 

definido em sentença, já corrigidos, conforme cálculo apresentado na fl. 

154.

Consigno que a Requerida deixou transcorrer in albis o prazo assinalado 

para manifestação acerca do retorno dos autos (certidão de fl. 152), 

mantendo-se inerte quanto a decisão, de modo que o montante 

apresentado pelo Requerido merece homologação, conforme prevê o art. 

400, I, do CPC.

Fica a parte requerida advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 
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advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

requerente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Proceda a Secretaria a atualização do advogado da parte requerida, 

conforme apresentado na fl. 75.

INTIMEM-SE.

 PUBLIQUE-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, _________________________________.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 539-65.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SAVALLISCH FERRAZ, MARIA DE LOURDES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIROTUR LTDA, SULINA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMENTINA BALDIN - 

OAB:62700/SP, FABIO HENRIQUE PIRES DE TOLEDO ELIAS - 

OAB:192089/SP, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 Vistos etc.

Diante da petição de fls. 548, INTIME-SE pessoalmente a Requerida Sulina 

Seguradora S/A para que constitua novo advogado ou manifeste a 

necessidade de assistência da Defensoria Pública.

Constituído novo advogado, intime-se via DJE para que apresente 

memoriais no prazo legal.

Manifestando pela necessidade de assistência da Defensoria Pública, 

remeta-se para as providências.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT,13 de setembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34789 Nr: 2127-10.2008.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:24.498 - PR, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:7295/PR, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 Vistos etc.

RECEBO o petitório de fls. 570/572 como cumprimento de sentença, eis 

que atendidos os requisitos legais.

Proceda com a retificação da capa dos autos e do Sistema Apolo para que 

conste como fase de Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 4.411,26 com juros 

de mora e atualização conforme determinado na sentença, acrescido de 

custas e honorários advocatícios conforme cálculo apresentado pelo 

Exequente.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, _________________________________.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114496 Nr: 4736-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL LUTKEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OLIVO - 

OAB:20230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento processual 

não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada impede que após 

a juntada de informações prestadas pelo requerido, possa ser concedida 

a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação de constestação em 

relação aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pela 

parte autora.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada da contestação.

Cite-se o requerido para apresentar a constestação no prazo legal.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114496 Nr: 4736-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL LUTKEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OLIVO - 

OAB:20230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora devidamente intimada para, caso queira, se manifeste 

dentro do prazo legal do r. despacho contante na ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88760 Nr: 405-57.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA LOPES DOMINGUES MARSON, 

SILVANA LOPES DOMINGOS MARSON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT
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 Intimação de SILVANA LOPES MARSON, na pessoa de seu advogado 

para comparecer a Audiência dia 26/11/2018 às 14:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88760 Nr: 405-57.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA LOPES DOMINGUES MARSON, 

SILVANA LOPES DOMINGOS MARSON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26/11/2018 às 14h00min.

Cancele-se a audiência da pauta do conciliador.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 103550 Nr: 3444-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA IMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BOTELHO NEVES, PREFEITO 

MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALCIR CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MEGA IMAGEM CENTRO 

DE DIAGNOSTICO LTDA.

A parte embargante alega haver erro na sentença proferida à ref. 19.

Aduz vários tópicos em que o magistrado supostamente cometeu erro ao 

analisar vários itens do edital do procedimento licitatório e proferir 

sentença em seu desfavor.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque constou claramente da sentença os motivos que levaram à 

prolação da sentença.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da sentença embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à sentença embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

INTIME-SE.

Por fim, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE a sentença de ref. 19.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104740 Nr: 4037-57.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482-0, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICKSON DIEGO CAMPOS 

DEBESA - OAB:22483/O

 Fica a parte requerida devidamente intimada da decisão constante na ref. 

48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1667-52.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MILTON DOS SANTOS MOTTA, TIAGO 

ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 402, EXPEÇA-SE carta precatória 

para a Comarca de Campo Novo do Parecis a fim de intimar os acusados 

João Milton dos Santos Motta e Tiago Roberto Motta para comparecer na 

audiência que designo para o dia 18/12/2018 às 13h00min, a ser realizada 

na sala de audiências do Fórum da Comarca de Sapezal/MT.

Expeça-se ofício para o Diretor do estabelecimento prisional onde se 

encontram acautelados os réus, a fim de que promova a escolta dele para 

a audiência que se realizará nesta comarca.

Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta do réu, a fim de 

que tome as providências necessárias para realização do ato, cumprindo, 

assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 286/2017-GAB-03 

(Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

No mais, promova os atos necessários quanto as cartas precatórias 

pendente de devolução, juntando as que eventualmente tenham retornado, 

e solicitando informações acerca daquelas que não foram devolvidas.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

Sapezal/MT, 13 de novembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112361 Nr: 3446-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Vistos etc.

Conforme dispõe o artigo 120, “caput”, do Código de Processo Penal, “a 

restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial 

ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao 

direito do reclamante”.

No caso dos autos, o peticionante comprovou a propriedade dos bens e 

conforme manifestação ministerial não há mais interesse na manutenção 

da arma neste processo.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial e DEFIRO o pedido 

de restituição dos documentos de 03 (três) veículos, quais sejam, de uma 

moto Honda/NX-400 Falcon, de um veículo da marca/modelo GM/Celta 4p 

Life e do veículo da marca/modelo VW/Gol 1.6 Power ao proprietário 

MANOEL JÚNIOR RAMOS DE LIMA.

No mais, cumpram-se as determinações anteriores no que tange as 

intimações para a audiência agendada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100469 Nr: 1899-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLECAR COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CAROLINA LIMA - 

OAB:320502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/O

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda o Cadastramento do Avogado do polo passivo, para 

que receba as intimações referentes ao presente feito.

Tendo em vista a Contestação acostada à ref. 33, intime-se a parte autora 

para apresentação de impugnação no prazo de 15(quinze) dias, conforme 

já determinado na ref. 10.

Deixo de apreciar a petição da parte autora apresentada à ref. 36, eis que 

existe decisão em Agravo de instrumento à ref. 35, suspendendo o 

cumprimento da liminar.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110033 Nr: 2095-53.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada pelo requerente em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando ter preenchido os requisitos necessários para a concessão do 

benefício ora pleiteado.

Inicialmente, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do CPC/2015.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei nos autos os elementos 

necessários à sua concessão, posto que ausente a demonstração de 

prova inequívoca e verossimilhança.

In casu, a prova inequívoca ensejadora da verossimilhança, ao menos no 

presente momento não foi demonstrada de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitavelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.

CITE-SE o Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e 

TJ/MT), para contestar a ação no prazo legal.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 742-90.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ DA SILVA E SILVA LTDA., RITA DE PAULA 

QUEIRÓZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que as partes foram intimadas em abril deste ano para se 

manifestar em termos de cumprimento de sentença e mantiveram-se 

inertes decorridos mais de seis meses, ARQUIVE-SE definitivamente os 

presentes autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Sapezal/MT,13 de novembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 1880-63.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir da Silva Conceição Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32149 Nr: 1174-46.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31981 Nr: 1081-83.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 33018 Nr: 1641-25.2018.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilson Eliziario Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Astor Beskow - OAB:46561/PR

 Vistos, etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de Edenilson Eliziário Rosa, 

realizada no dia 10/11/2018, no Distrito de Nova Fronteira, Comarca 

Tabaporã-MT, estando o preso se encontra à disposição da Justiça 

aguardando audiência de custódia.

Verifica-se que a Prisão em Flagrante foi efetuada no Plantão Judiciário, 

motivo pelo qual foi homologada e convertida em Preventiva pelo Juiz 

Plantonista, deixando a audiência de custódia a ser realizada pelo juiz da 

causa.

 A Coordenadoria de Tecnologia de Informação do TJMT, em e-mail datado 

de 28/08/2017, informou a todos os magistrados do Estado que “não 

dispomos de meios estruturados e seguros para a realização da audiência 

de custódia por videoconferência. Os padrões de qualidade mínimos para 

este tipo de atividade ainda serão disciplinados e testados sob os 

recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade, razão pela qual por 

ora, deve-se aplicar a exceção prevista no §3° do art. 2° do Provimento n. 

12/2017-CM”.

Tal dispositivo legal prevê que “onde não houver viabilidade técnica para 

realização da audiência de custódia por videoconferência, o que deverá 

ser justificado em cada caso pelo Juiz plantonista, a audiência de custódia 

será realizada pelo Juiz da causa no primeiro dia útil subsequente à 

prisão” (art. 2º, §3º).

Na espécie, este Magistrado, designado para jurisdicionar a Comarca de 

Tabaporã/MT, foi designado pela portaria n. 320/2018 - PRES, para, 

cumulativamente, jurisdicionar a Comarca de Porto dos Gaúchos –MT.

Desse modo, levando em consideração que os presos da Comarca de 

Tabaporã, são encaminhados à Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos, 

bem como, que me encontro, nesta data, no juízo da Comarca de Porto dos 

Gaúchos, despachando e realizando outras demais audiências, 

excepcionalmente, determino que a audiência de custódia seja realizada 

na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Destarte, expeça-se carta precatória à Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, com a finalidade de realização de audiência de custódia.

Certifique-se a Secretaria se foi realizado o exame de corpo de delito e se 

o laudo foi juntado aos autos; em caso negativo, proceda-se a Autoridade 

Policial à realização incontinenti.

 Intime-se o Ministério Público Estadual.

Intime-se o réu.

Intime-se o advogado do autuado, caso possua.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29938 Nr: 2022-67.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação da parte autora, nas pessoas de seus advogados, para 

manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26566 Nr: 107-80.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Furtado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA MARA SOARES DA 

SILVA - OAB:18131, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 111, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183806204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29935 Nr: 2020-97.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sendo que já formularam 

seus quesitos consoante se denota de fls. 80/80-verso e fl. 14, devendo 

ser encaminhados ao perito, observando os quesitos apresentados pelo 

INSS à fls. 80-verso, para o estudo Socioeconômico.O juízo desde já 

formula os seguintes quesitos:1- O (a) autor (a) é portador (a) de algum 

tipo de deficiência ou patologia? Em caso positivo, qual(is), com os 

respectivos códigos (CID). É possível tratamento com reversão do 

caso?3-Havendo qualquer tipo de deficiência da parte autora, é possível 

afirmar-se que a mesma incapacite o autor para a vida independente ou 

para o trabalho?4-Diga o Sr. Perito se o (a) autor (a) encontra-se em uso 

de medicação específica para o diagnóstico declinado.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação das partes, deverá o Senhor Perito designar dia 

e hora para realização da perícia, devendo comunicar este juízo com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.Comunicada a data, intimem-se as 

partes para que possam acompanhar a realização da perícia.Intime-se a 

parte autora, pessoalmente da data, horário e local da perícia, para 

comparecimento, Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem.Após, voltem-se os autos 

novamente conclusos, para outras deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24664 Nr: 66-50.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Paes dos Santos, Everton Roque 

Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 119, via 

malote digital, para a Comarca de Nobres/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183806018 - 81120183806019.

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 121, via 

malote digital, para a Comarca de Varzea Grande/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183806041 - 81120183806040.

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 123, via 

malote digital, para a Comarca de Tangará da Serra/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183806054 - 81120183806055.

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 125, via 

malote digital, para a Comarca de Juara/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183806088 - 81120183806089.

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 127, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183806118 - 81120183806119.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30320 Nr: 171-56.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Certifico que, nesta data, encaminhei o ofício N° 1244/2018, via malote 

digital, à comarca de Nova Mutum-MT. Código de rastreabilidade: 

81120183806348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20016 Nr: 308-48.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilda de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bísnea Cristina Silva - 

OAB:OAB/16.208, José Martins - OAB:SP/84.314, Márcio Frederico 

Arruda Montenegro - OAB:MT/15329, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 99/100, isto porque, a citação da parte 

executada ainda não se efetivou, não sendo aplicável, no caso dos autos, 

a previsão do art. 854 do CPC;

II – No mais, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, mormente 

indicando o endereço da parte executada, sob pena de extinção e 

arquivamento;

III – Sem prejuízo, considerando que no endereço declinado nos autos à 

executada não foi localizada, desde já, determino a busca de endereço de 

Rosilda de Freitas, nos termos do artigo 319, §1º do CPC;

IV – Aportando novos endereços nos autos, proceda com as expedições 

necessárias para fins de viabilizar a citação, caso contrário, deixando a 

parte exequente transcorrer o prazo que lhe assiste sem qualquer 

manifestação, nem mesmo sendo obtido novo endereço via Bacenjud, 

certifique e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10759 Nr: 384-43.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pires Bezerra, Rômulo Silveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição das CARTAS 

PRECATÓRIAS a serem expedidas para as Comarca de Sinop; Cuiabá e 

Juara-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29414 Nr: 1727-30.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 10 de 

abril de 2019, às 15:00 horas.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30162 Nr: 69-34.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências 

deste Magistrado, redesigno a audiência antes designada para o dia 10 de 

abril de 2019, às 13:30 horas.

INTIMEM-SE TODOS.

No mais, cumpra-se conforme determinação anterior.

Às providências necessárias para a realização da oralidade ora 

redesignada.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 1139-86.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, impugnar a contestação 

apresentado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 164-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning, Ovídio Barbosa dos Santos 

Neto, Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, 

Sandro Lanzarini - OAB:11553 OAB-MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 

310/312, a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte ré 

não recebeu intimação:" ... (...) Preliminarmente. Considerando que a 

advogada nomeada nos autos, foi aprovada em concurso público 

conforme informação de fl. 299, estando, portanto, impossibilitada de 

exercer advocacia e tendo em vista a ausência da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado 

militante nesta comarca, para atuar na defesa do acusado Arnaldo Pereira 

Lima. Deixo para arbitrar os honorários na sentença, sendo que serão 

divididos entre a causídica antes nomeada e o advogado nomeado nesta 

data, levando em consideração a proporcionalidade do trabalho realizado 

por cada advogado. Por oportuno, intime-se o advogado nomeado, da 

presente nomeação.

Noutro giro, verifica-se que a defesa de Valdir Henning, arguiu preliminar 

de falta de justa causa para exercício da ação penal.

Por fim, requer seja a denúncia rejeitada ante a falta de justa causa para 

exercício da ação penal, especialmente pela ausência de elemento 

probatório do envolvimento do acusado no evento delituoso.
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Contudo, verifica-se que a denúncia veio acompanhada do procedimento 

investigatório, havendo lastro mínimo probatório suficiente para iniciar a 

persecução penal. Em que pese, a alegação do acusado Valdir, é cediço 

que se faz necessário a instrução processual, para aferir sua 

culpabilidade na presente ação, sendo certo que há indícios que autorizam 

o prosseguimento da presente ação penal, devendo seguir seu curso 

normal. (...) . Assim sendo, nessa fase, havendo provas suficientes de 

materialidade e indícios de autoria, até mesmo porque a denúncia veio 

acompanhada do inquérito policial, o que confere o lastro probatório 

mínimo acerca da autoria e materialidade.

A presente ação penal deve prosseguir, não devendo prosperar as 

alegações trazidas pela defesa, eis que não é este o momento processual 

que se falar em provas, pois é durante a instrução processual, que se 

trará aos autos todo acervo probatório para elucidar os fatos aqui 

descritos, sendo certo que está sendo garantido aos acusados o direito 

ao contraditório e a ampla defesa, em busca da verdade real dos fatos. 

Nesse mesmo diapasão, não há que se falar em absolvição sumária, 

devendo a conduta dos agentes ser analisadas após a regular instrução 

processual. Diante do acima exposto, rejeito as preliminares suscitadas. 

Assim, não havendo qualquer questão de ordem material ou processual 

que possa impedir o prosseguimento do feito, rechaçadas as preliminares, 

impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de dezembro de 

2018, às 14h30min. Requisitem os policiais, que por ventura foram 

arrolados como testemunhas. Expeça-se carta precatória, para inquirição 

das testemunhas, que por ventura, que residam em comarca diversa. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Mutum/MT, para intimação 

do acusado Valdir Henning, da audiência acima designada, bem como para 

que se proceda ao seu interrogatório naquela comarca. Intimem-se os 

acusados, pessoalmente. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa 

dos acusados. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6882 Nr: 1892-97.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givaldo Francisco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIVALDO FRANCISCO DE LIMA, Cpf: 

38356813115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT em face de GIVALDO 

FRANCISCO DE LIMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU do imóvel nº001.03.087.015.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3374/2000, 3375/2000, 3376/2000, 

3174/2001 (MAIS 6 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2000

 - Valor Total: R$ 374,40 - Valor Atualizado: R$ 374,40 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 567-09.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Aparecido de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENIR APARECIDO DE AGUIAR, Cpf: 

64017117953, brasileiro(a), casado(a), Telefone 66 557-1617. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de VALDENIR APARECIDO DE 

AGUIAR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do 

imóvel n° 001.01.203.001.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1680/2009, 2301/2010, 1222/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.083,85 - Valor Atualizado: R$ 565,61 - Valor 

Honorários: R$ 518,24

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25414 Nr: 510-83.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcleberson do N. Alves - ME, Edcleberson do 

Nascimento Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDCLEBERSON DO N. ALVES - ME, CNPJ: 

06225481000110 e atualmente em local incerto e não sabido 

EDCLEBERSON DO NASCIMENTO ALVES, Cpf: 91237572134, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDCLEBERSON DO N. ALVES 

- ME e EDCLEBERSON DO NASCIMENTO ALVES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Omissão de informações 

econônico-fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6026/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/05/2014

 - Valor Total: R$ 142.492,60 - Valor Atualizado: R$ 142.492,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25210 Nr: 390-40.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. de Melo Madeiras - Epp, Izaqueu Machado 

de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): I. M. DE MELO MADEIRAS - EPP, CNPJ: 

04298135000136, Inscrição Estadual: 13.199.259-7 e atualmente em local 

incerto e não sabido IZAQUEU MACHADO DE MELO, Cpf: 52859606149, 

Rg: 484.337, Filiação: Erenita de Chagas Melo, data de nascimento: 

16/07/1971, brasileiro(a), natural de Pilar do Sul-SP, casado(a), 

comerciante, Telefone 66-35321788. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de I. M. DE MELO MADEIRAS - 

EPP e IZAQUEU MACHADO DE MELO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4528/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 165.503,50 - Valor Atualizado: R$ 150.457,84 - Valor 

Honorários: R$ 15.045,70

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24800 Nr: 143-59.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daco Madeiras Ltda - EPP, João Damazio 

Ferreira, Manoel Augusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DACO MADEIRAS LTDA - EPP, CNPJ: 

02495157000160, Inscrição Estadual: 13.180.811-7, atualmente em local 

incerto e não sabido JOÃO DAMAZIO FERREIRA, Cpf: 04614440118, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

AUGUSTO DOS SANTOS, Cpf: 02020353105, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DACO MADEIRAS LTDA - EPP, 

JOÃO DAMAZIO FERREIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de falta de recolhimento de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7060/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/06/2014

 - Valor Total: R$ 344.861,30 - Valor Atualizado: R$ 344.861,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20910 Nr: 273-54.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PEREIRA, brasileiro(a). atualmente 
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em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JOSÉ PEREIRA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel nº 

001.01.160.003.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1108/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2011

 - Valor Total: R$ 1.677,39 - Valor Atualizado: R$ 1.677,39 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Expeça-se edital de citação, observando-se 

as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, ultrapassado o 

prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, vistas ao 

exequente para requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 09 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6318 Nr: 1336-95.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mabrade Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MABRADE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

03737836000161. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/05/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de MABRADE MADEIRAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Art. 1 L 9249/95; Art. 1, 2 e inc I e II 

(c/alt art. 3 L 9732/98), art. 3 (c/alt art. 4 L 9538/97) e pars, art 5 (c/alt art. 

3 L 9732/98 e inc, e arts. 6 e 23 (c/alt art. 3 L 9732/98) e incs L 931, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 499697/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/08/2004

 - Valor Total: R$ 40.723,47 - Valor Atualizado: R$ 40.723,47 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correiçãoDetermino seja realizada busca de 

endereços via BACENJUD, com a consequente expedição de citação nos 

endereços alavancados. Independentemente, proceda-se à citação via 

edital. Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 08 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27014 Nr: 386-66.2017.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGLS, BGdLM, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSENILDA ALVES DA SILVA, Cpf: 

02201396108, Rg: 1828536-8, Filiação: Maria Aparecida da Silva e 

Fernandes Alves da Silva, data de nascimento: 07/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, convivente, do lar e atualmente em local incerto e não 

sabido ROBERT SOARES MARIANO, Cpf: 04171992109, Rg: 5092656197, 

Filiação: Marli Antero Joaquim e Daniel Mariano, data de nascimento: 

18/05/1990, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTA, sem resolver o mérito a presente 

ação, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.Revogo eventual decisão liminar prolatada.ARQUIVEM-SE com as 

respectivas baixas, inclusive no Cartório Distribuidor.Intimem-se.Vistas ao 

Ministério Público. Custas nos termos dos benefícios da Assistência 

Judiciária.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 08 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21645 Nr: 1015-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mabrade Madeiras Ltda, Dauro Macedo de 

Lima, Valdecir Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MABRADE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

03737836000161, atualmente em local incerto e não sabido DAURO 

MACEDO DE LIMA, Cpf: 36269697115, Rg: 318.034, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido VALDECIR MARTINS DA SILVA, 

Cpf: 00462404110, Rg: 158920042, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de MABRADE MADEIRAS LTDA, DAURO MACEDO DE LIMAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FGTS, 
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inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 00785/2013, 

00786/2013, 00787/2013, 00788/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/04/2012

 - Valor Total: R$ 54.352,42 - Valor Atualizado: R$ 54.352,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correiçãoDetermino seja realizada busca de 

endereços via BACENJUD, com a consequente expedição de citação nos 

endereços alavancados. Independentemente, proceda-se à citação via 

edital. Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 08 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21316 Nr: 685-82.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia - ME, Nilton Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON MARTINS GARCIA - ME, CNPJ: 

05769980000105, Inscrição Estadual: 13.230.080-0 e atualmente em local 

incerto e não sabido NILTON MARTINS GARCIA, Cpf: 04706691877, Rg: 

3.241.350-0, Filiação: Aniceto Martins Rebolho e Carmen Garcia Martins, 

data de nascimento: 27/09/1961, brasileiro(a), natural de Paranacity-PR, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 9679-0369. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de NILTON MARTINS GARCIA - 

ME e NILTON MARTINS GARCIA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Falta de recolhimento de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3174/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 5.077,91 - Valor Atualizado: R$ 5.077,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: (...) Assim, antes de deferir o pedido de citação por 

edital pleiteada pela parte exequente, determino seja realizada busca de 

endereços via BACENJUD com a consequente expedição de citação nos 

endereços alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) 

obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital. Após, 

ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 06 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28517 Nr: 1244-97.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio J. Pinto - EPP, Maurício José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURICIO J. PINTO - EPP, CNPJ: 

08719220000181, Inscrição Estadual: 133349730 e atualmente em local 

incerto e não sabido MAURÍCIO JOSÉ PINTO, Cpf: 93815433134, Rg: 

1.322.481-6, Filiação: Alberto Pinto e Lourdes Ferreira Pinto, data de 

nascimento: 28/05/1979, brasileiro(a), natural de Barueri-SP, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/07/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MAURICIO J. PINTO - EPP e 

MAURÍCIO JOSÉ PINTO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Deixou de recolher ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20173166/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/05/2017

 - Valor Total: R$ 32.363,82 - Valor Atualizado: R$ 29.420,91 - Valor 

Honorários: R$ 2.942,91

Despacho/Decisão: (...) Na hipótese da citação restar frustrada, 

independentemente de nova manifestação, cite-se por edital.Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se a Exeqüente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora.Desde já, deixo 

consignado que, qualquer diligência visando à localização de bens da 

Executada para a penhora, caberá a Exeqüente fazê-lo.Não havendo a 

indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos do artigo 

40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

atentando a Exeqüente à necessidade de diligenciar pela descoberta de 

bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito.Decorrido o prazo da suspensão, sem 

qualquer manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com baixa 

apenas no relatório estatístico.Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 06 de novembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21538 Nr: 907-50.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSF, MPdSF, Mary Nunes da Silva Barbosa 

Fernandes, JGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 
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autora, para manifestar acerca da petição de fls. 106/111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20386 Nr: 681-79.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Hoffman da Silva, Valmor Hoffman da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 (...) IV - Não havendo mais diligências complementares a serem 

analisadas e, inexistindo vícios a serem sanados, declaro o feito 

preparado para julgamento. Assim, desde já, designo a sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 19 de Março de 2019, às 9 

horas, a qual realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores deste 

Município. V - Intimem-se os senhores jurados, o réu e sua defesa, a 

representante do Ministério Público e as testemunhas arroladas. VI - 

Oficie-se a Câmara Municipal solicitando seja o plenário disponibilizado 

para a data aprazada. VII - Caso necessário, isto é, em se tratando de 

sessão extraordinária, comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a 

data designada, nos termos do art. 43 do COJE. VIII - Expeça-se o 

necessário para a realização do julgamento ora designado. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6638 Nr: 1655-63.2005.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Biffi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Donato, Aparecido Paiva de Araújo, 

Antonio Bessa Guerra Filho, Valdir Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ercio Erno Ketzer - 

OAB:5072/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte exequente, para nos termos da decisão fls. 499, requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3611 Nr: 540-07.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos, etc.

Considerando a falta de regularização do pedido de fl. 105, determino o 

arquivamento dos autos, ressalvando a possibilidade de cumprimento de 

sentença, caso requerido pelo requerente com os documentos essenciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6213 Nr: 1230-36.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 214/verso, somado ao certificado às fls. 217, 

destituo a nomeação de fls. 215 e, nomeio o Dr. Geraldino Viana da Silva, 

advogado militante nesta comarca, para, doravante, atuar na defesa do 

denunciado. Deixo para arbitrar os honorários na prolação da sentença 

em plenário.

 Proceda com a modificação na capa dos autos e, após, intime-se o 

advogado nomeado, para que, ciente da decisão de fls. 204, nos termos 

do artigo 422 do Código de Processo Penal, apresente rol de testemunhas 

que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em 

que poderá juntar documentos e requererem diligência, isto no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências. Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21145 Nr: 509-06.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvari Ortiz Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, para manifestação, considerando retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 390-06.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTARELO TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

Claudino Martarelo, ADINALDO COSTA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daline Bueno Fernandes - 

OAB:MT/15.847, RAFAEL EDUARDO BABINSKI - OAB:18584, Sirlene de 

Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 DECISÃO

 Defiro o pedido de busca de endereço dos requeridos nos termos do 

artigo 319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requeridos(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Ao reverso, proceda-se a citação dos requeridos por edital.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte exequente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Sinop-MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24262 Nr: 694-73.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Aparecido Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado de defesa, para apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11201 Nr: 823-54.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido feito pela parte exequente e determino a inscrição do nome 

do(a) executado(a) Lauro Bassani, CPF 161.451.191-87 no cadastro de 

inadimplentes da SERASA, por meio do sistema SERASAJUD ou pela 

plataforma JUSCONVÊNIOS, devendo tal negativação ser mantida até o 

pagamento do débito ou garantida a execução, ou, então, até que a 

execução seja extinta, por qualquer motivo.

No mais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 4259 Nr: 670-94.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Ingoitiara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro César Lara de Barros - 

OAB:OAB/MT 6.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Suspendo o presente processo até julgamento do agravo citado na 

petição do exequente. Remeta-se ao arquivo provisório, ficando desde já 

a parte exequente para que informe quando do julgamento do referido 

recurso.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2363 Nr: 493-33.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gamaliel Fraga Duarte - 

OAB:3486, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl.176, intime-se pessoalmente a exequente 

para que dê andamento no feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22869 Nr: 781-63.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dreyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Foi efetivado a penhora de veículo em fl. 44.

Destarte determino a emissão do mandado remoção e avaliação, 

lembrando que a expedição do mandado deverá ocorrer independente de 

adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão liminar exarada no 

Mandado de Segurança de nº 1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi 

suspensa por decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2899-MT(2017/0159664-5), bem como 

disposição expressa do artigo 649, §7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Conforme requerido pela exequente o bem ficará no pátio Fazenda 

Pública Municipal Local, nomeando o Exator Chefe para as funções de fiel 

depositário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6073 Nr: 1074-48.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor do petitório de fls. 153/155, bem como a ausência de 

manifestação da parte requerente no cumprimento de sentença, determino 

que seja expedida a competente Requisição de Pequeno Valor - RPV ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região no valor citado em fls. 153/155.

Ressalto, ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação da sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7026 Nr: 2070-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido em fls. 44/46, procedendo-se ao apensamentos dos 

autos de execução fiscal referente ao mesmo executado.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 39 em sua última parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20231 Nr: 521-54.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.Trata-se de pedido realizado pela CEF para encaminhamento 

via correio dos autos. Em que pese tal pedido, não merece acolhida. A 

Caixa Econômica Federal, mesmo tendo ingressado na lide substituindo a 

Fazenda Nacional, não possui as prerrogativas da intimação pessoal 

prevista na LEF. Nesse sentido:TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 

199934000202026 DF 1999.34.00.020202-6 (TRF-1) Data de publicação: 
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03/09/2013Ementa: PROCESSUAL CIVIL. FGTS. EMBARGOS DO 

DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÃO DE VALORES QUITADOS 

PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A LEI Nº 9.491 /97. 

IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA CEF. 1. Conforme 

pacífica jurisprudência, à CEF, mesmo em sede de execução fiscal de 

dívida do FGTS, mesmo que tenha ingressado na lide substituindo a 

Fazenda Nacional (art. 2º da Lei 8.844 /94), não se aplicam as 

prerrogativas da intimação pessoal previstas nos artigos da LEF e 188 do 

CPC , de forma que é intempestiva sua apelação protocolada em 

24.11.2004 (fls. 385), se foi intimada da sentença pelo Diário de Justiça 

publicado em 25.06.2004 (fl. 353). 2. Decidiu o STJ que, "com a alteração 

da Lei 9.491 /97, nada mais pode ser pago diretamente ao empregado, 

devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas na conta 

vinculada do FGTS (...). Hipótese dos autos em que parte do pagamento 

direto ocorreu, de forma ilegítima. Legalidade da exigência de tais parcelas 

em execução fiscal" (RESP 200500885971, Min. Eliana Calmon, DJ de 

16/08/2007). 3. Apelação da CEF não conhecida, por intempestividade. 

Apelação das embargantes não provida.Logo, cabe à parte exequente 

proceder aos meios e esforços para consecução das referidas cópias 

pedidas, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário proceder às 

diligências das partes. Nesse sentido, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para que dê andamento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito entender, devendo-se manifestar sobre os 

documentos de fls. 59/60, sob pena da aplicação do disposto no artigo 

485, III, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3607 Nr: 537-52.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Conservas Litoral 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que houve a extinção da presente execução confirmada 

pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proceda-se ao 

arquivamento definitivo do feito, procedendo-se às baixas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20580 Nr: 869-72.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o requerido.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para a garantia da obrigação, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC.

 Realizada a constrição, sejam os bens depositados em mãos do 

executado.

 Após avaliados, de tudo seja o executado intimado, pessoalmente, ou por 

seu advogado.

 Ainda, atente-se que o cumprimento do mandado deverá ocorrer 

independente de adiantamento de custas, tendo em vista que a decisão 

l iminar exarada no Mandado de Segurança de nº 

1000783-02.2017.8.11.0000 – TJMT foi suspensa por decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, nos autos de Suspensão de Segurança nº 

2899-MT(2017/0159664-5), bem como disposição expressa do artigo 649, 

§7º da CNGC Judicial – TJMT.

 Após, vistas à exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3407 Nr: 285-49.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Vistos em correição.

Preliminarmente, insta consignar que se trata de cumprimento e sentença, 

devendo os polos ser invertidos, tendo como requerente a empresa Rosso 

& Rosso LTDA e requerida a União.

 Em atenção ao postulado de habilitação no polo ativo da presente 

demanda (fls. 118/124), deve se considerar que se trata de uma pessoa 

Jurídica de responsabilidade Limitada, sendo que a morte de seu sócio 

administrador, em regra, não perfaz a automaticidade da extinção da 

sociedade. Aliás, a parte credora é a sociedade e, não, o sócio 

administrador, pois possuem personalidades jurídicas diversas.

 Sendo assim, intime-se a parte autora do cumprimento de sentença para 

que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos cópia do contrato social da 

empresa, com o atual responsável da empresa para requerer o que 

entender necessário.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22031 Nr: 152-89.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Rovari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Politécnica do Noroeste Ltda., 

Francisca Francineide Lopes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Hermes - 

OAB:16.727/MT, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15.515/O

 Vistos.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência pela 

parte requerida às fls. 150, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, ocasião em que será colhido o depoimento pessoal das partes;

II – No mais, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA às Comarcas de Cuiabá/MT 

e Juína/MT, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas às 

fls. 150. Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será 

aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo;

III – INTIMEM-SE as partes pessoalmente para Depoimento pessoal.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 274-63.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NMFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos etc.

Em cumprimento ao determinado às fls. 355/verso, ante as contrarrazões 

apresentadas pelo Ministério Público às fls. 363/368, nos termos do art. 

198, VII, do ECA, concluo que não merece reparos à sentença que julgou 

procedente a presente demanda, para fins de destituir do poder familiar os 

requeridos, visando resguardar os interesses indisponíveis da menor 

Kemilly Emanuely Rios dos Santos que, consoante largamente explanado, 

se encontrava em situação de risco, cujos fundamentos resistem às 

razões do recurso, de forma que a MANTENHO.
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Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

observando as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26211 Nr: 1081-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca de endereço da requerida nos termos do artigo 

319, §1º do CPC.

Proceda à busca de endereços do(s) requeridos(s) via BACENJUD.

Com o aporte da resposta, proceda-se à citação do(s) executado(s).

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Vistos, etc.

Em atenção ao pedido reiterado pelos autores às fls. 658/659, inerente 

aos benefícios da assistência judiciária gratuita, cabe anotar que este já 

foi deliberado e restou indeferido por este juízo e, de tal indeferimento os 

autores se insurgiram mediante a interposição de Agravo de Instrumento, 

o qual foi desprovido, consoante acórdão de fls. 626/631, tal como 

constou na decisão de fls. 653.

Com efeito, DETERMINO que os presentes autos permaneçam aguardando 

a manifestação da empresa nomeada como perita do Juízo, tal como 

determinado no item II da decisão de fls. 653 e, após, caso haja redução 

dos honorários, INTIME-SE o requerente para que, ciente, se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso contrário, não havendo redução e, sendo 

nítida a discordância externada pelo requerente quanto ao montante 

anteriormente apresentado, não há necessidade de nova intimação, motivo 

pelo qual determino a imediata conclusão para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1203-72.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Pulzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, Real Brasil Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Fábio da Costa Azevedo - OAB:OAB/SP 153.384, 

João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, José Eduardo 

Berto Galdiano - OAB:220356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 (....) I – DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 27 de fevereiro de 2019, às 14h30min; II – Sendo assim, INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem o rol de testemunhas (justificando a 

necessidade de cada uma) que irão depor em Juízo, no prazo impreterível 

de 15 (quinze) dias, a partir da intimação desta decisão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. Ainda, lembre-se de que o número 

máximo de testemunhas será de 3 (três) por fato, limitando-se à 10 (dez) 

no total. III - Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será 

aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, (...) V – Sem prejuízo das 

providências alhures, determino a INTIMAÇÃO dos Peritos do Juízo 

responsáveis pela confecção do laudo pericial que consta nos autos, além 

da INTIMAÇÃO dos assistentes técnicos indicados pelas partes, para que 

compareçam em aludida solenidade, ficando desde já DEFERIDO, em favor 

das partes, a obtenção de esclarecimentos dos profissionais, 

esclarecimentos estes que serão prestados na forma descriminada no 

artigo 477, §3º do CPC. Assim, intimem-se as partes para que no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias formule as perguntas, sob forma de quesitos, 

dos pontos de que necessita os esclarecimentos, sob pena de preclusão. 

Atente-se à Secretaria do estipulado no artigo 477, §4º, do CPC. VI – 

Oportunamente tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9895 Nr: 759-78.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte 

exequente para manifestar nos termos da decisão de fls. 353, item III, 

informando o endereço atualizado do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24594 Nr: 9-32.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 95, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23638 Nr: 301-51.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egmar Roque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselito de Jesus Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Defiro os pedidos formulados em manifestação de fls. 81/82, nos 

termos do art. 246, IV, do CPC/2015.

 II – Sendo assim, CITE-SE o requerido por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de fls. 

24/25.

 III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o requerido, 
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fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL da parte o D. 

Causídico Dr. Agnaldo Valdir Pires, ocasião em que deverá o mesmo ser 

intimado da presente nomeação;

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22818 Nr: 738-29.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Villani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal em que o executado foi citado por edital e, 

nada manifestou, sendo tentado a efetivação de penhora via sistema 

BACENJUD.

Efetivada a penhora a exequente requereu a extinção do processo.

É o relato.

 Antes de deferir a liberação de valores, há necessidade de sanear o 

feito.

Estando em ordem a petição inicial, o juiz irá determinar a citação do 

executado. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição do 

crédito fiscal, seja em razão do art. 174, I, do CTN (quando a dívida for 

tributária), seja em virtude do disposto no art. 202, I, do Código Civil 

(quando se tratar de dívida não tributária).

Ordenada à citação do executado, deverá ser realizada. 

preferencialmente, pelos correios com aviso de recebimento, podendo, 

contudo, a Fazenda Pública requerer que seja realizada por outra forma.

Frustradas as tentativas para citação do executado, deve-se determinar a 

realização da citação por edital.

Se o executado, citado por edital, não comparece, nem paga, nem se 

manifesta, deve o juiz lhe nomear curador especial, mercê do disposto no 

art.72, II, do CPC, que se aplica ao processo de execução, segundo 

consagrado no enunciado 196 da Súmula do ST: "Ao executado que, 

citado por edital ou por hora certa. permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos”. Tal 

regra aplica-se à execução fiscal, cumprindo ao juiz, sob pena de 

invalidade dos atos processuais, nomear curador especial para o 

executado que, citado por edital, não comparece nem se manifesta nos 

autos.

Destarte, nomeio como curador especial ao executado citado por edital Dr. 

Magaiver Baesso dos Santos, para que proceda à defesa do executado.

No mais, tendo em vista que a nomeação de curador especial não induz à 

suspensão do processo e, desde já determino a busca de endereços do 

executado via BacenJud.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20094 Nr: 386-42.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria de Jesus Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 134/verso, em razão de não constar 

qualquer processo em apenso aos autos em epígrafe, sendo que, consta 

às fls. 126/130 cópia da sentença proferida nos embargos à execução 

que outrora foram manejados pelo executado (processo n.º 

825-48.2015.811.0094 – cód.: 24470), contudo, referida sentença já 

transitou em julgado, sendo os embargos remetidos ao arquivo;

II – Sendo assim, visando regular prosseguimento do feito, na esteira da 

sentença cuja cópia consta às fls. 126/130, INTIME-SE a parte executada 

para que, ciente do cálculo juntado às fls. 125, querendo, se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

III – Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação da parte 

executada ou, tendo esta concordado com os valores apresentados pela 

exequente, proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno 

Valor-RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Justiça de Mato Grosso, em 

consonância com os cálculos homologados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22865 Nr: 777-26.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Amauri do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20990 Nr: 349-78.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Barbosa Serviços - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20561 Nr: 850-66.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Carlos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 
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(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 

um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10208 Nr: 1067-17.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Célia dos Santos Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal aforada pela Fazenda Pública Municipal.

A Fazenda Pública Municipal informou que foi entabulado acordo 

extrajudicial de parcelamento do débito objeto da presente ação, bem 

como solicitou suspensão da presente execução fiscal, pelo prazo do 

parcelamento.

Vieram-me os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da transação reconhecida pela própria exequente, mister a 

extinção do presente processo.

 Com efeito, o art. 156, III, do CTN - Código Tributário Nacional, aduz acerca 

da extinção do crédito tributário quando as partes transigirem.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, homologo a transação 

extrajudicial entabulada entre as partes e EXTINGO a presente ação de 

execução fiscal, nos termos do art. 156, III, do CTN e art. 925 do CPC.

Inviável a suspensão do processo até a ultimação da composição 

entabulada, pois que abarrotará, ainda mais, o Cartório deste Foro, bem 

como continuará a figurar na lista de processos pendentes, ao arrepio da 

orientação emanada do colendo CNJ.

Em caso de inadimplência, nada obstará à exequente requerer o 

desarquivamento do feito e consequente sequência do processo.

Contem-se as custas finais, e intime-se o executado para pagamento, nos 

termos da CNGCMT.

 Diante do acima exposto, determino o desbloqueio dos bens constritos.

 Após, arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20736 Nr: 102-97.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 

um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem qualquer manifestação da 

Exequente, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21702 Nr: 1068-60.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos, Adão Ramalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Ramalho dos Santos, José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Carlos Gonçalves Paschoal - OAB:15881- A, 

FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 Vistos.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência pela 

parte autora às fls. 112/113, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, ocasião em que será colhido o depoimento pessoal do 

requerido;

II – No mais, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA às Comarcas de Nova 

Bandeirantes/MT e Hortolândia/SP, com a finalidade de inquirição das 

testemunhas arroladas às fls. 17. Consigne-se que em relação à intimação 

de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, tal como já informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89;

III – INTIME-SE o requerido pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20921 Nr: 284-83.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a suspensão requerida pela exequente, determino a 

SUSPENSÃO da execução, nos termos do artigo 40 da LEF.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem a localização do 

devedor ou de bens passíveis de penhora, determino desde já o 

ARQUIVAMENTO do feito, nos termos dos §2º do artigo 40 da LEF.

Por fim, deve-se obedecer ao que foi decidido em sede de Recurso 

Repetitivo pela 1º Seção do STJ em 12/09/2018 no REsp nº 1340553 / RS 

(2012/0169193-3), com a aprovação das seguintes teses: 1) O prazo de 
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um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, da lei 

6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido; 2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e 

havendo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o 

processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do 

artigo 40, parágrafos 2º, 3º e 4º, da lei 6.830, findo o qual estará prescrita 

a execução fiscal; 3) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da 

prescrição intercorrente, mas não basta para tal o mero peticionamento em 

juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre 

outros bens; 4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (artigo 245 do Código de Processo Civil), ao alegar a nulidade 

pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da 

LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição).

Ciência a Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22484 Nr: 526-08.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 135, defiro o início da fase de 

cumprimento de sentença, proceda-se com a alteração da fase 

processual e da capa dos presentes autos;

 II – Nos termos do artigo 910 do CPC/15, cite-se o INSS para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias;

 III - Decorrido o aludido prazo, certifique-se a oposição de embargos e, 

caso negativo, requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal 

competente, nos termos do art. 910, §1º, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11579 Nr: 321-81.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - 

OAB:5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. I – Tendo em vista que, muito embora deferidas e sinalizada à 

necessidade em decisões proferidas por este juízo, as partes 

quedaram-se inertes quanto à produção de referida prova pericial, 

deixando transcorrer o prazo para pagamento dos honorários periciais. 

Em derradeira intimação, realizada às fls. 128/129, este juízo consignou 

que a inércia importaria em preclusão e, ainda assim, as partes nada 

manifestaram, inviabilizando a produção da prova pericial, de modo que, 

DECLARO a PRECLUSÃO da produção da prova pericial; II – Em relação 

aos valores depositados pelo autor, tem-se que o petitório se encontrada 

datado em 31/10/2018, ou seja, após certificado o decurso do prazo e, 

ainda, em valor inferior ao que lhe competia, de modo que, em nada 

modifica o entendimento fundamentado no item anterior; III – No mais, 

DEFIRO a produção de prova oral em audiência consoante postulado pelo 

autor às fls. 101/102, sendo assim, INTIME-SE o autor para que apresente 

o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC; IV – 

Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC(...) V – Uma vez ultrapassado os prazos 

alhures consignados, aportando aos autos o rol de testemunhas e, sendo 

estas residentes em outra comarca, fica desde já deferida a expedição de 

carta precatória com a finalidade de inquirição de referidas testemunhas; 

VI – Caso contrário, tornem os autos conclusos para designação da 

audiência. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 230-64.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Aparecido Ocon - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente, nos termos do art. 922 do CPC.

 Após, ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, vistas à 

exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 513-38.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Madeiras Ltda, Helena Yuri Fuzigami 

Konzen, Nelson Valdemar Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Cesar Julio - 

OAB:10.004-A

 Ante o exposto, CONHEÇO da presente Exceção de Pré-executividade, 

somente no que tange à matéria da prescrição, oposta por J. N. 

MADEIRAS LTDA, em face da execução que lhe move a Fazenda Pública 

Estadual, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE a tese supracitada 

suscitada pelos executados. Quanto aos pleiteados honorários 

sucumbenciais, tem-se como incabíveis, ante o julgamento de 

improcedência da presente exceção de pré-executividade, em 

consonância com a jurisprudência do C. STJ, Precedentes: AgRg nos EDcl 

no REsp 1424288/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Terceira Truma, julgado em 23/09/2014, publicado no DJe de 

01/10/2014.4.OUTRAS PROVIDÊNCIASPor fim, DEFIRO o pedido de 

penhora de valores em contas do executado e, nesta oportunidade, anexo 

o recibo de protocolamento da ordem de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 996-55.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 974 de 998



 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26182 Nr: 786-48.2011.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalbosco E Dalbosco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danusa Serena Oneda - 

OAB:MT 13.124/B, MARIO RAUL CASTILHO - OAB:13125-B/MT, 

RAQUEL CASONATTO - OAB:MT 10798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação interposto pelo 

requerido é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45038 Nr: 1060-07.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda, 

VALDIR RUELIS, Adriane Fernandes Angelo Ruelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:MT 13.731

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25020 Nr: 1296-95.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA G. DA COSTA ME, EDINEIA GRACIELE 

DA COSTA, JOÃO LUIZ RIBAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão da 

oficiala de justiça de fl. 160, e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE BARBOSA CARVALHO - 

OAB:2060

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto a penhora realizada a fl. 39, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23740 Nr: 7-30.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780 MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca do comprovante 

de quitação do débito apresentado pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25578 Nr: 182-87.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Detoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo requerido pelo autor, 

assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de 

procurador, para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito nos moldes do art. 921, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58784 Nr: 1588-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSR, CSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca dos 

comprovantes de pagamentos apresentados pelo executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 127-68.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO MROWSKOVSKI GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudete Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Certifico para os devidos fins que o recurso de apelação interposto pelo 

autor é tempestivo, assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45162 Nr: 1148-45.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Czarnobay Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 13516-B, Artur Denicoló - OAB:MT0018395O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 826-59.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Antonio Staschezen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO, Universal 

Motos - Valverde Montova Comercio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de intimação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 663-74.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. HERMANN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da penhora on 

line realizada e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59073 Nr: 1780-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Fátima Pazinato Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Piriqui 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade 

do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão 

de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação no dia 06/02/2019, às 15h00min.Intime-se a 

requerente.Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 66195 Nr: 2925-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON FERNANDO SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Rohsler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, dado a configuração da plausibilidade do direito 

invocado e do fundado risco de dano grave irreparável e de difícil 

reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’), DEFIRO o requerimento 

de tutela de urgência, para o fim de DETERMINAR a reintegração do autor 

na posse do bem móvel em epígrafe, qual seja, trator marca New Holland, 

modelo TL 75E 4WD, chassis HCCZTL75ADC117999, motor 6085706. 

Expeça-se mandado de reintegração de posse.Com lastro no teor do art. 

334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

DETERMINO a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Tapurah/MT, que deverá 

realizar audiência de conciliação/mediação no dia 06/02/2019, às 

14h30min.Intime-se o requerente.Proceda-se à citação e à intimação do 

réu. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56336 Nr: 256-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA MACHADO CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NERI CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 256-34.2017.8.11.0108.

Com efeito, não há óbice à expedição de alvará judicial para venda de 

veículo, quando todos os interessados são maiores e capazes e 

concordam com a venda, desde que o valor obtido seja depositado em 

juízo, para que haja a destinação na proporção correta aos seus 

respectivos herdeiros e também para preservar os interesses de terceiros 

e do Fisco.

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração as razões 

apresentadas pela inventariante, DEFIRO a expedição de alvará judicial, 

com prazo de validade de 30 (trinta) dias, autorizando a transferência da 

propriedade do veículo Chevrolet S10 Executive D, placa NUC-0605, por 

preço não inferior à avaliação da Tabela FIPE, devendo o valor ser 

depositado em conta judicial vinculada ao presente processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48833 Nr: 963-70.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Hendges Cades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n.º 963-70.2015.8.11.0108.

Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, 

de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça 

determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de 

Processo Civil].

Da análise do material cognitivo produzido no processo, vislumbra-se que, 

de fato, a autora/embargada teve concedido o benefício da assistência 

judiciária gratuita no âmbito do processo de conhecimento (fl. 35, do 

apenso). Destarte, constatada a omissão e levando-se por linha de estima 

que a justiça gratuita pode ser apreciada e revista a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, considero que merece deferimento o pedido formulado.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração formulados por 

Rosane Hendges Cades, para o fim de PROMOVER a retificação do 

veredicto juntado nas fls. 22/23 dos autos e, consequentemente, DEFIRO à 
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embargada o benefício da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança dos ônus sucumbenciais fixados na sentença [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil].

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1026 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 215-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSR, IRENE PAULA DA CONCEIÇÃO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 215-67.2017.8.11.0108.

Considerando-se que o prazo requerido, para fins de suspensão do 

processo, já se exauriu, Determino que se abra nova vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da liquidação integral da obrigação.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2856-91.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRI & TRAMONTINI LTDA ME, Mônica 

Tramontini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2856-91.2018.8.11.0108.

Proceda-se à citação das executadas para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realizem a quitação da dívida, das custas e despesas processuais 

[art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponham à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil].

Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do 

valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto 

pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo 

único do Código de Processo Civil].

Intimem-se as executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês [art. 916 do Código de Processo Civil].

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15986 Nr: 716-41.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Alves de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 716-41.2005.8.11.0108.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de 

Processo Civil].

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65761 Nr: 2706-13.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2256-70.2018.8.11.0108.

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, os entes públicos, via de 

regra, não comparecem às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formulam proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, 

a análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM].

Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Concedo ao requerente o benefício da justiça gratuita.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59949 Nr: 2315-92.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CARDOZO DE LIMA, Marcia Raquel 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2315-92.2017.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 1265-65.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDICE MAIARA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA DE FÁTIMA MARTIN ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MG/123.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1265-65.2016.811.0108.

Trata-se de Ação Monitória promovida por Lindice Maiara Vieira contra 

Niza de Fátima Martin Zimmermann, que visa a condenação da requerida 

no pagamento de quantia certa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 32/34). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47036 Nr: 2495-16.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENA MARIA GOMES, Célio Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2495-16.2014.811.0108.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, a ultimação do 

falecimento de qualquer uma das partes litigantes produz, como 

consequência automática, a suspensão do processo [art. 313, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015], a ponto de que a jurisprudência tem, 

inclusive, decidido que o prosseguimento do processo após a 

comunicação do falecimento da parte, sem a imposição da suspensão do 

processo para viabilizar a substituição, dinamiza a nulidade relativa de 

todos os atos processuais praticados [cf.: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 

n.º 705.816/RJ, 4.ª Turma, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/06/2016].

Portando, diante desta perspectiva, subsistindo informações que 

demonstram a possível ocorrência do falecimento (note-se que não existe 

no processo a certidão de óbito do executado, mas somente informações 

trazidas pelo oficial de justiça, conforme se evola do teor da certidão 

anexada na fl. 49 dos autos) da executada Irena Maria Gomes, com 

fundamento no conteúdo do art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo.

Expeça-se ofício ao INSS, com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 

(dez) dias, a remessa de informações a respeito da existência de 

comunicado de óbito de Irena Maria Gomes.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar a 

existência de ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento da ‘de cujus’ Irena Maria Gomes.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 1825-41.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TOMASI TOSI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 Processo n.º 1825-41.2015.8.11.0108.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo Estado de Mato Grosso 

contra Sandra Tomasi Tosi, em que visa a satisfação do crédito tributário 

objeto da CDA nº 201513784.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Fica prejudicada, consequentemente, a análise do pedido formulado pela 

executada na petição das fls. 15/17 dos autos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a executada no pagamento das 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se 

o trabalho realizado por parte do advogado e o interstício temporal que o 

processo tramitou.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26802 Nr: 1406-60.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN, Arnold José 

Neumann, LOURDES CONCEIÇÃO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1406-60.2011.8.11.0108.

Cuida-se de Ação Ordinária Condenatória formulada por Banco do Brasil 

S/A contra Christian Aloysio Neumann, Arnold Jose Neumann e Lourdes 

Conceição Neumann, todos já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida, conforme se evola do conteúdo do documento 

arquivado nas fls. 126/129 dos autos. Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o art. 924, incisos II e III, ambos do Código 

de Processo Civil/2015.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia depositada no processo (fl. 66), 

em favor da requerida Lourdes Conceição Neumann.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.
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Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42200 Nr: 1155-71.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLICERIA GUSTMANN ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JAVE DE SÁ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 Processo n.º 1155-71.2013.8.11.0108.

Proceda-se à intimação do requerido, acerca da penhora parcial de 

dinheiro (fl. 40), mediante a expedição de carta precatória à Comarca de 

Matupá/MT, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

da fl. 42-verso.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19715 Nr: 782-50.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 785-50.2007.8.11.0108.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

exequente foi intimada acerca da decisão proferida na fl. 145 dos autos 

mediante a remessa ou carga dos autos [itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da 

CNGCGJ/TJMT].

Após, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16790 Nr: 1486-34.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA MARIA TIRLONI ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1486-34.2005.811.0108.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52714 Nr: 945-15.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 Processo n.º 945-15.2016.811.0108.

Intime-se a exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se o executado realizou a quitação 

integral da obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no 

prazo indicado, implicará em manifestação implícita de concordância 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 46043 Nr: 1805-84.2014.811.0108

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n.º 1805-84.2014.8.11.0108.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 113 dos autos.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3136-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Girlandia Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Machado Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3136-96.2017.8.11.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que existem provas materiais 

que demonstram a paternidade do menor, atribuída ao requerido, conforme 

se evola do conteúdo dos documentos juntados nas fls. 47/51 dos autos.

Partindo da premissa de que a prestação alimentar deve ser arbitrada de 

acordo com a instituição de liame de proporcionalidade, traçado entre a 

necessidade de quem postula e o exame das condições 

econômico-financeiras de quem é chamado a prestá-la [art. 1.694, § 1.º do 

Código Civil], dado à demonstração da necessidade do infante em 

auferir/receber alimentos e tomando-se em consideração que não 

subsistem evidências que tenham o condão de atestar a exata 

quantificação dos rendimentos e comprometimento econômico-financeiro 

do requerido, considero que, ao menos por ora, os alimentos provisórios 

devam ser fixados na proporção de 30% do valor do salário mínimo, 

patamar que melhor se adapta as condições econômicas que o requerido 

desfruta e as necessidades do alimentado.

Portanto, diante deste cenário, RECONSIDERO a decisão judicial arquivada 

nas fls. 21/22 dos autos, e, com lastro no conteúdo normativo do art. 

1.694 e do art. 1.695, ambos do Código Civil c/c o art. 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

FIXAR os alimentos provisórios, devidos pelo requerido ao menor, na 

proporção equivalente a 30% do valor do salário mínimo, contabilizados a 

partir da data da citação.

Designo o dia 11 de dezembro de 2018, às 14horas, para realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento [art. 5.º da Lei n.º 

5.478/1968].

Intime-se a requerente. A ausência injustificada do autor a audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo [art. 7.º da Lei n.º 

5.478/1968].

Proceda-se à intimação do réu, mediante a expedição de carta precatória.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 33 dos autos.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 49418 Nr: 1256-40.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1256-40.2015.8.11.0108.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65229 Nr: 4346-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBDN, TVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

detentora da guarda do menor modificou o domicílio, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 147, incisos I e II da Lei n.º 8.069/1990, 

DECLINO a competência, para efeito de processamento do processo, para 

a Comarca de Diamantino/MT, devendo, o processo, ser remetido àquela 

Comarca. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57581 Nr: 946-63.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 946-63.2017.8.11.0045.

Proceda-se à citação do réu, registrando-se ambos os referenciais de 

endereço indicados no extrato do sistema Siel, que segue no anexo, e na 

petição juntada na fl. 27 dos autos, mediante a expedição de carta 

precatória, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação 

[art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação 

acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada nas fls. 15/16 dos 

autos.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 995-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 995-70.2010.811.0108.

Intime-se a requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca do pedido de desistência da ação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil].

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48167 Nr: 676-10.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel do Amaral Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 16035-A, Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, Mauricio 

Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 676-10.2015.8.11.0108.

Considerando-se que foi realizada perícia médica, inclusive com resposta 

aos quesitos do Juízo (fls. 156/157), devido ao teor da certidão retro, 

determino à intimação da autarquia requerida, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, diga se ainda tem interesse na 

complementação do laudo pericial.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 1116-69.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaria Gonçalves Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n.º 1116-69.2016.8.11.0108.

Como é cediço, devido à condição de indisponibilidade de bens e direitos, 

o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos 

articulados por parte do autor na petição inicial) não é aplicável à Fazenda 

Pública, de maneira a atrair a incidência do comando normativo do art. 345, 

inciso II do Código de Processo Civil [cf.: STJ, AgRg no EDcl no REsp n.º 

1.288.560/MT, 2.ª Turma, Rel.: Min. Castro Meira, j. em 19/06/2012; STJ, 

AgRg no AgRg no AREsp n.º 234.461/RJ, 2.ª Turma, Rel.: Min. Mauro 

Campbell Marques, j. em 04/12/2012]. Portanto, diante desta moldura, 

DECRETO a revelia do Estado de Mato Grosso, haja vista que devidamente 

citado, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de resposta, 

ressalvado o disposto no art. 345, inciso II do Código de Processo Civil.

Apenas como medida de prudência, determino a intimação das partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58004 Nr: 1166-61.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JHV, RHV, Helga Hoffmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEKSON DA SILVA SANTOS 

MONTEIRO - OAB:MT/22.106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1166-61.2017.8.11.0108.

Considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 52 dos autos, defiro a 

reabertura do prazo recursal, em benefício dos autores, no tocante à 

decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência (fl. 42-verso).

Proceda-se à intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60280 Nr: 2525-46.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, pelo requerente. Consiste questão 

de direito relevante: a determinação da condição de segurado da 

requerente. Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal do autor e a 

produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos 

tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, 

com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do requerente, exclusivamente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 2526-31.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, pelo requerente. Consiste questão 

de direito relevante: a determinação da condição de segurado da 

requerente. Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal do autor e a 

produção da prova testemunhal se consolidam como elementos decisivos 

tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, 

com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal do requerente, exclusivamente. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1096-78.2016.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra Jeferson 

Cardoso, para o fim de:a) DECLARAR consolidado em mãos da instituição 

financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, 

na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido ao requerido, devido ao benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil], 

ora deferido.INDEFIRO, por ora, o pedido do requerido que visa a liberação 

do valor depositado no processo, visto que não há informações acerca da 

liquidação integral da dívida. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 44597 Nr: 675-59.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ZANELLA, ANTONIO ALEXANDRE 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, ADALBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, ODAIR JOSE BORTOLOTI - OAB:4174 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 675-59.2014.8.11.0108.

Proceda-se à citação do executado Adalberto Tirloni, mediante a 

expedição de mandado judicial, registrando-se o referencial de endereço 

indicado na petição da fl. 65, nos termos da decisão encartada na fl. 

53-verso.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47037 Nr: 2496-98.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DE ALMEIDA LARA, RODRIGO 

MACHADO DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2496-98.2014.8.11.0108.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, a ultimação do 

falecimento de qualquer uma das partes litigantes produz, como 

consequência automática, a suspensão do processo [art. 313, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015], a ponto de que a jurisprudência tem, 

inclusive, decidido que o prosseguimento do processo após a 

comunicação do falecimento da parte, sem a imposição da suspensão do 

processo para viabilizar a substituição, dinamiza a nulidade relativa de 

todos os atos processuais praticados [cf.: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 

n.º 705.816/RJ, 4.ª Turma, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/06/2016]. 

INDEFIRO, por via de consequência, o pedido de realização de arresto e 

de penhora de bens.

Portando, diante desta perspectiva, subsistindo informações que 
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demonstram a possível ocorrência do falecimento da executada, com 

fundamento no conteúdo do art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar a 

existência de ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento da ‘de cujus’. Expeça-se ofício às Comarcas de 

Rosário Oeste/MT e Cuiabá/MT, com a finalidade de solicitar, no prazo de 

15 (quinze) dias, informações sobre a existência de ação de inventário ou 

de arrolamento de bens deixados em virtude do falecimento da ‘de cujus’.

Após, com a juntada das respostas, proceda-se à intimação da exequente 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovam a citação do espólio 

ou dos herdeiros da ‘de cujus’ [art. 313, § 2.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].

Intime-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47021 Nr: 2475-25.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY BERNARDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 (...) Portanto, diante deste cenário, considerando-se que o fato gerador 

do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento da demanda, 

tornou-se insubsistente, conclui-se que se configurou a perda 

superveniente do objeto da demanda. É caso, portanto, de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito. Ante o exposto, devido a perda 

superveniente do objeto da demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fundamento no conteúdo do art. 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil/2015. Isento do pagamento de custas judiciais. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9183 Nr: 66-62.2003.811.0108

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLS, IKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, ELISA ALBINO DA SILVA - OAB:12.414 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 66-62.2003.8.11.0108.

Defiro o requerimento de desarquivamento do processo, desde que 

liquidado o valo das custas. Intime-se o autor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26131 Nr: 735-37.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, Sergio 

Mamoru Takahashi, ELISA SATIE ODA TAKAHASHI, THEREZA SETSUKO 

TAKAHASHI, Luisa Matue Myiabara Takahashi, Marli Tieme Takahashi, 

Silvana Megumi Takahashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144.880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n.º 735-37.2011.811.0045.

Apenas como medida de prudência, intime-se a empresa requerente, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, decline se os executados realizaram a liquidação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59938 Nr: 2306-33.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA IRENE SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, pela requerente. Consiste questão 

de direito relevante: a determinação da condição de segurado da 

requerente. Provas deferidas: a coleta do depoimento pessoal da autora e 

a produção da prova testemunhal se consolidam como elementos 

decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental produzida no processo. Diante desta perspectiva, 

com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a produção da prova testemunhal e a coleta do 

depoimento pessoal da requerente, exclusivamente. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25039 Nr: 1315-04.2010.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Soares dos Santos, Armando Soares dos Santos, 

CLEIDI HELMISH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TERCI HELMISH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:OAB/MT 12130-A

 Processo n.º 1315-04.2010.8.11.0108.

Proceda-se à intimação do inventariante Rogerio Helmish, mediante a 

expedição de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça 

em Cartório e firme o termo de compromisso [art. 617, parágrafo único do 

Código de Processo Civil], bem como para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, contado da assinatura do termo de compromisso, providencie a 

apresentação das primeiras declarações [art. 620 do Código de Processo 

Civil], sob pena de remoção do encargo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61531 Nr: 159-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

FERREIRA BARBOSA - OAB:GO/18.828, MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:MT 4.482

 Processo n.º 159-97.2018.8.11.0045.

INDEFIRO o pedido de concessão do beneficio da assistência judiciária 

gratuita. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do teor dos documentos juntados nas fls. 61/62 dos autos 

da ação de execução n.º 485-91.2017.811.0108, código 56729, deflui-se 

que existem vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar 

que o embargante não se enquadra no conceito de pobreza e 

miserabilidade e tampouco que, dado a quantificação do valor das custas 

judiciais, pode no estado potencial ser privado do acesso ao Poder 

Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar. É que, 

do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

é possível divisar, com segurança, que o embargante possui patrimônio 

pessoal razoável — pois figura na condição de proprietário de dois bens 

imóveis, avaliados, no quantitativo total, em R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais), e de uma empresa, com capital social de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e realizou, na condição de mutuante, contrato de 

empréstimo, objeto da ação executiva, de razoável quantia em dinheiro —, 

que, denota, por inferência racional, a existência de sinais exógenos que 

demonstram que possuem condições adequadas/suficientes para efeito 

de pagamento das custas judiciais.

Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição 

do processo e indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de 

Processo Civil].

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63169 Nr: 1126-45.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI ANIZIA SCHAPPO, RENE SCHAPPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1126-45.2018.8.11.0108.

Primeiramente, considerando-se a existência de veementes indicativos 

que detêm a capacidade de demonstrar que o requerido Rene Schappo 

encontra-se acometido de grave doença (CID F31: Transtorno Afetivo 

Bipolar) que o incapacita, ainda que temporariamente, para a prática dos 

atos da vida civil, consoante atestado médico encartado na fl. 56 dos 

autos, e diante da aduzida urgência para regularizar a situação do 

benefício previdenciário, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim 

de DECRETAR a interdição provisória de Rene Schappo e NOMEAR, para 

atuar na condição de curadora do requerido, a autora Ivoni Anizia 

Schappo, que deverá comparecer em cartório para prestar compromisso, 

mediante termo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a curadora 

da referida nomeação, fazendo-se constar no aludido expediente, o teor 

contido no art. 759 do Código de Processo Civil.

Proceda-se à intimação do Município de Tapurah e do Estado de Mato 

Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem nova avaliação 

psiquiátrica com Rene Schappo, sob pena de bloqueio nas contas públicas 

dos valores necessários para atendimento da providência em clínica 

particular.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 8 de novembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64961 Nr: 2256-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PINTO DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na 

petição inicial, para o fim de:a) DETERMINAR o abrigamento voluntário do 

idoso Aparecido Pinto dos Santos, junto a entidade denominada Lar do 

Idoso São Francisco, às custas do Município de Tapurah e do Estado de 

Mato Grosso;b) DETERMINAR, com espeque no poder geral de cautela do 

juiz [art. 297 do Código de Processo Civil], que, na hipótese de não 

cumprimento do preceito mandamental, sejam bloqueadas contas públicas 

estaduais e municipais, em montante equivalente ao necessitado pela 

parte requerente;c) ESTABELECER que o preceito mandamental 

encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o 

art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 1244-21.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPIDIO MACCARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH 

LTDA, Paulo Gilberto Diel, THIAGO AFFONSO DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1244-21.2018.811.0108 (Código 63362)

Requerente: Alpídio Maccari

Requeridos: Comércio de Combustíveis e Outros

AÇÃO DE REGRESSO

VISTOS.

Intime-se a parte requerente para comprovar a ausência de ônus dos 

bens ofertados em caução, bem como a anuência dos proprietários dos 

veículos, no prazo de cinco dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de novembro de 2018.

GEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 2453-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FABIANA LINHARES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2453-25.2018.811.0108 (Código 65278)

Requerente: Fabiana Linhares Pereira dos Santos

 Requerido: Claudio Aparecido dos Santos

 ALIMENTOS GRAVÍDICOS

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.20), redesigno a audiência de 

conciliação para a data de 12 de dezembro de 2018, às 14horas.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56789 Nr: 1153-05.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE REZER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64785 Nr: 943-46.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 63-65, proferida 

nos autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04 de 

FEVEREEIRO de 2019, às 14:30horas, consignando ainda que a intimação 

da PARTE AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, 

§ 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33907 Nr: 179-46.2007.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO, 

CLODOMIR DE SOUZA MACEDO, FELIPE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:OAB/MT Nº 15857, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:OAB/MT 6.097- A, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:OAB/MT Nº 3.735, LÚCIA DE 

SOUZA - OAB:20.024/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 

OAB/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Diante do exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, ACOLHO parcialmente a pretensão neles deduzida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte embargante, razão 

pela qual, SUPRINDO a omissão ali apontada, nos termos do artigo 382 do 

CPP, a sentença objurgada deverá constar a seguinte redação em sua 

dosimetria de pena e fixação de regime de cumprimento de pena (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51361 Nr: 40-84.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALMOR CLAUDEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 593-73.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE CASA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51348 Nr: 28-70.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDONI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58029 Nr: 382-90.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S R DE PAULA - ME, ALTAIR SEBOLD 

RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- PROCURADORA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELEON DE MORAES SANTOS 

- OAB:22.028/O, VAELRIA DIAS CARDOSO - OAB:21850/O

 Processo nº 382-90.2016.811.0085 (Código 58029)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: A. S. R. de Paula – ME e Altair Sebold Rodrigues de Paula

Vistos.

O executado às fls. 29/39-v opôs “Exceção de Pré-Executividade”.

Como bem vem entendendo o E.STJ, mister a oitiva da parte contrária 

antes de julgar a objeção, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. É 

obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1279659/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/10/2011, DJe 27/10/2011)”

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da 

objeção de pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em que pese a manifestação da parte executada, pugnando liminarmente, 

pela liberação dos valores penhorados, necessário se faz a intimação da 

parte exequente para manifestação acerca da quitação do débito 

elencado nos autos.

Sendo assim, POSTERGO a análise da liminar após a formação do 

contraditório.
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Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36235 Nr: 247-25.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51370 Nr: 49-46.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MENDES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39506 Nr: 1202-90.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES FRITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36343 Nr: 426-56.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRIGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36276 Nr: 283-67.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36238 Nr: 250-77.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS SELVA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36568 Nr: 553-91.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36383 Nr: 586-81.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 
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termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36353 Nr: 575-52.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DEBIASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36264 Nr: 271-53.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA FRAGOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36257 Nr: 291-44.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO DE OLIVEIRA MARÇAL (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51368 Nr: 47-76.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA BONET BORTOLINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 567-75.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51344 Nr: 24-33.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES NERI VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36572 Nr: 557-31.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 282-82.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ALVES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 986 de 998



Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36271 Nr: 278-45.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36250 Nr: 263-76.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA LIRIAM VALIM ALVES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36231 Nr: 243-85.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36230 Nr: 242-03.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES DIOGO DE SOUZA 

ACESSÓRIOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51369 Nr: 48-61.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVÃO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39522 Nr: 1218-44.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FELICIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36369 Nr: 591-06.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36240 Nr: 252-47.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 762-60.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36249 Nr: 262-91.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ZALESKI 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33618 Nr: 1112-53.2006.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR ANTUNES, MARCELINA ANTUNES ROSI, ARI 

LUIZ ROSSI, MARLEI ANTUNES, MARIA TERESA ANTUNES, MARIA 

ALBERTINA ANTUNES, DAVI DENNING, ALBERTINO ANTUNES, 

ANTONINHA BRANDÃO ANTUNES, JANETE DOS SANTOS ANTUNES, 

SIDNEI ANTUNES, NILCE GALVAN, OSMAR ANTUNES, SIRLEI ANTUNES, 

IVA CACHOEIRA ANTUNES, AUGUSTO ANTUNES, VALDEMAR ANTUNES, 

LEONILDE ALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37080 Nr: 1122-92.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOZIMAR HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao autor conforme solicitado às fls. 101 para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (dias),decorrido o prazo, os 

autos retornam ao arquivo.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 1259-98.2014.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, para DETERMINAR a 

partilha, no percentual de 50 %, os direitos do terreno urbano e dos bens 

móveis que guarnecem a residência; dos bens semoventes e do veículo 

Volkswagen Gol CL ano/mod 1993-1993 e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Custas e despesas processuais pro 

rata.Condeno ambas as partes nas verbas sucumbenciais, eis que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos) reais. DO PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.Juntada a petição e documentos na ação 

principal, atualize-se a dívida alimentar, conforme requerido pelo 

autor.Após, CITE-SE o executado para pagar o valor dos alimentos 

pleiteados referente aos meses em atraso, devidamente corrigido, no 

prazo de 03 (três) dias, bem como as parcelas que se vencerem no curso 

do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena protesto do pronunciamento judicial e decretação de sua prisão 

civil, nos termos do art. 911 do Código de Processo Civil, pelo prazo de 1 

(um) a 3 (três) meses, conforme artigo 528, parágrafos 1º e 3º, ambos da 

legislação processual.Intime-se a parte devedora, para providenciar o 

pagamento da pensão alimentícia à representante da autora, mediante 

comprovante nos autos.Desde já fica deferida a expedição de certidão de 

dívida alimentar para posterior apresentação ao tabelionato de protesto de 

títulos, juntamente com cópia da decisão/sentença que fixou os alimentos, 

a fim de compelir o requerido a cumprir a obrigação, caso não efetue o 

pagamento no prazo legal.CUMPRA-SE. CIÊNCIA ao MPE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 08 de novembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58683 Nr: 752-69.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 85-49.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES FRANCISCO LANZARINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a), para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58719 Nr: 762-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDI EMA DALABRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo legal.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 540-77.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo legal.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59758 Nr: 1246-31.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE AGUILAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação do INSS de fls. 61-65 e ciência do 

oficio de fls. 66/67.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58726 Nr: 768-23.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RECH DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO PEDREIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12.684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:OAB/MT Nº 

13128

 Posto isto, autorizo o Sr. João Rech de Araújo a realizar a alienação do 

gado arrestado. EXPEÇA-SE o alvará pretendido.Realizada a venda das 

rezes, DETERMINO que o requerente realize o imediato depósito do valor 

na Conta Única do Poder Judiciário, devendo o mesmo aportar aos autos 

as cópias das notas fiscais e/ou documentos comprobatórios referentes a 

venda dos animais.Por fim, determino que a Secretaria de Vara certifique a 

tempestividade da apresentação do pedido principal.Após, conclusos.Às 

providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36451 Nr: 417-94.2009.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSDC, IPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINALDO RODRIGUES DE CAMARGO, 

Filiação: Germano Rodrigues de Camargo e Ana Celestina Camargo, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n° 109/2009– Código n° 36451Requerente: 

G.S.C.Requerido: Reginaldo Rodrigues de CamargoS E N T E N Ç AI - 

RELATÓRIOTrata-se de ação de alimentos proposta por Gabriely Soares 

de Camargo, representada por sua genitora Isanei Passos Soares em 

desfavor de Reginaldo Rodrigues de Camargo, aduzindo a genitora que 

teve um relacionamento intimo com o requerido, e dessa união adveio o 

nascimento da requerente. Assim, pleiteia a condenação do requerido ao 

pagamento a titulo de pensão alimentícia à filha no valor de R$ 100,00, 

equivalente a 21,60% do salário mínimo. Com a inicial vieram os docs. de f. 

14-16.A tutela antecipada foi deferida (f. 17), fixando os alimentos 

provisórios.Citado por edital (f. 53), o requerido deixou transcorrer in albis 

o prazo para contestar (f. 54v), motivo pelo qual foi decretada sua revelia 

e nomeada curadora especial (f. 55).O requerido apresentou resposta às 

f. 56 por negativa geral, pugnando pela total improcedência da 

demanda.Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem saneadas, 

passo ao exame do mérito.É o relatório.II – FUNDAMENTAÇÃOTrata-se de 

ação de alimentos em que a requerente postula a condenação do 

requerido ao pagamento a título de alimentos no valor de R$100,00, 

equivalente a 21,60% do salário mínimo.Analisando os documentos de f. 

16, constato que o requerido é o pai da requerente, tendo, portanto, 

obrigação de prestar alimentos, nos termos dos arts. 1.695 e 1.696, 

ambos do CC/02.Art. 1.695. “São devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento”.Art. 1.696. “O direito à 

prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos 

os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns 

em falta de outros”.Logo, deve ser sopesadas as condições do 

alimentante e a necessidade da alimentada, uma vez que o alimento é 

direito indisponível, ocasionando aos pais o dever de prestar auxílio aos 

filhos dentro de parâmetros proporcionais e razoáveis (art. 1.694, § 1º, do 

CC/02).Art. 1.694. “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros 

pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 

compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 

necessidades de sua educação.§ 1o Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada.(...)”Assim, ante a revelia do reclamado (f. 55) e considerando 

que o valor pleiteado é bastante razoável, entendo que este valor deve 

ser fixado como alimentos definitivos por ser o mais justo e proporcional 

ao presente caso.Nesse sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037921/11/2018 Página 989 de 998



FIXADOS EM 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO GENITOR - VALOR 

RAZOÁVEL AO SUSTENTO DA FILHA. RECURSO DESPROVIDO. Os 

alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às 

necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da 

sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao 

artigo 1.694 do Código Civil. Não tendo o apelante comprovado cabalmente 

a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser 

mantidos”. (TJMT. 1ª Câmara Cível. Recurso de Apelação Cível nº 

17307/2008. Rel. José Mauro Bianchini Fernandes. J. 

09/06/2008)Consigne-se ainda que ante as disposições do art. 13, § 2º, 

da Lei 5.478/68, a sentença que conceder alimentos retroage seus efeitos 

à data da citação inicial, quando as prestações passarão a ser devidas.III - 

DISPOSITIVOFORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os 

pedidos iniciais, fixando os alimentos definitivos devidos por REGINALDO 

RODRIGUES DE CAMARGO à sua filha GABRIELY SOARES DE 

CAMARGO, no montante de R$ 156,38, equivalente a 21,60% do salário 

mínimo vigente, computáveis desde a citação; extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC.Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC).Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 22 de outubro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34083 Nr: 342-26.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MDSD, RPD, PVDSD, BDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIETE VIEIRA DOS SANTOS, 

brasileiro(a), convivente, doméstica. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMANDO ELIETE VIEIRA DOS SANTOS.

Sentença: Vistos.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida 

pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de 

MATHEUS DOS SANTOS DEFFACI e outros, representados pelo genitor, 

em face de ELIETE VIEIRA DOS SANTOS, todos qualificados nos autos.A 

inicial foi recebida à fl. 13.Às fls. 92/93, a parte autora pugnou pela 

extinção da ação, nos termos do art. 924, inciso IV, do NCPC.É o relatório. 

Decido.O art. 924, inciso IV, do NCPC diz: “Extingue-se a execução 

quando: (...); IV - o exequente renunciar ao crédito; (...)”.Posto isto, 

considerando que a parte autora renunciou ao crédito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso IV, do Novo Código de 

Processo Civil, desconstituindo eventuais penhoras realizadas. 

Recolha-se imediatamente o mandado de prisão expedido.Sem 

condenação em custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 18 de outubro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 456-81.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINÉIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, Cpf: 

02104838142, Rg: 2504436-2, Filiação: Raimundo Manoel Teixeira e 

Laudelina do Nascimento Teixeira, data de nascimento: 06/10/1981, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, convivente, lides domésticas, 

Telefone (66)8439-3990. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

S e n t e n ç a :  E x e c u ç ã o  n º :  4 5 6 - 8 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 8 5  ( C ó d i g o 

55490)SENTENÇAVistos.Trata-se de “Execução de Título Extrajudicial por 

Quantia Certa contra Devedor Solvente” promovida por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi 

Norte MT, em desfavor de Edineia do Nascimento Teixeira, ambos 

devidamente qualificados nos autos.A inicial foi recebida à fl. 30.No 

decorrer do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado, pugnando pela extinção da execução, nos termos do art. 924, 

inciso II, do CPC (f. 58).É o relatório. Decido.Nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil:Art. 924.Extingue-se a execução 

quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Posto isto, considerando o 

pagamento do débito executado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas. Eventuais custas, pelo 

executado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra Nova do 

Norte, 03 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 22 de outubro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53106 Nr: 293-38.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. KUHNEN E CIA LTDA - ME, DAVID 

MIGUEL KUHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID MIGUEL KUHNEN, Cpf: 

40913406953, Rg: 2.009.814, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 534-1494. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 293-38.2014.811.0085 (Código 53106)Autor do 

Fato: D.M. Kuhnen e Cia LTDA-ME e David Miguel KuhnenS E N T E N Ç 

AVistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso imputa em face de 

D.M. KUHNEN E CIA LTDA-ME e DAVID MIGUEL KUHNEN, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe, atribuindo-lhe a prática do crime 

previsto no artigo 68 da Lei 9.605/98. Os autos foram remetidos ao juízo 

comum, conforme decisão de fl. 42.Conforme manifestação de fls. 

43/43-v, o representante do Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento e decido.Com a ocorrência do fato delituoso nasce 

para o Estado o ius puniendi. Esse direito, que se denomina pretensão 

punitiva, não pode eternizar-se, por isso o Estado estabelece critérios 

limitadores para o exercício do direito de punir, e, levando em 

consideração a gravidade da conduta delituosa e da sanção 

correspondente, fixa lapso temporal dentro do qual o Estado estará 

legitimado a aplicar a sanção penal adequada. A prescrição traduz-se em 
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instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de 

fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo 

previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.É cediço 

que a utilidade do processo traduz-se na eficácia da atividade jurisdicional 

para satisfação do autor. Assim, como o processo tramita por anos sem 

que haja qualquer perspectiva do seu provimento final útil, não há motivo 

para que toda máquina estatal seja acionada sem que haja qualquer tipo 

de resultado final prático e útil ao processo.Para tentar minimizar o impacto 

de situações semelhantes ao do caso vertente, surgiram, na doutrina e 

jurisprudência, posicionamentos admitindo a prescrição retroativa 

antecipada ou prescrição em perspectiva, levando-se em conta a pena em 

concreto que, hipoteticamente, seria aplicada em cada processo.Esta 

teoria, como não poderia deixar de ser, sofreu vários ataques de 

estudiosos, sob o fundamento de que ao admitir esta hipótese o julgador 

estaria privando o acusado de se ver absolvido, ferindo-se o princípio 

constitucional do devido processo legal.Entretanto, entendo que é possível 

a aplicação da tese em casos especialíssimos, quando manifestamente 

evidenciada a inutilidade da ação penal.Assim, dada à inutilidade do futuro 

provimento penal condenatório, resta prejudicada a condição da ação, 

consistente no interesse de agir. Isto porque será desencadeado um 

processo, com uma consequente sanção para àquele que cometeu um 

ilícito penal, sem que este fim possa ser materialmente realizado, uma vez 

que o direito de punir pulverizou-se no tempo sem atingir sua finalidade.Por 

oportuno, cumpre registrar o fundamento para o reconhecimento da 

prescrição em prognóstico do mestre Igor Teles de Macedo, o qual invoca 

o princípio da duração razoável do processo penal (inciso LXXVIII do art. 

5° da Constituição), leciona:"a adoção da tese da prescrição em 

perspectiva, é fora de dúvida que se dará maior efetividade ao comando 

constitucional discutido, tanto do plano específico quanto do plano 

genérico". Na primeira hipótese, porquanto aquele determinado processo 

que for atingido pelo instituto epigrafado terá uma tramitação mais célere, 

havendo a possibilidade de sequer ser iniciado, garantindo ao réu o seu 

direito de ser julgado num tempo razoável; e, na segunda hipótese, porque 

com o reconhecimento da prescrição em perspectiva nos processos 

inúteis abrir-se-á espaço para que os processos com probabilidade de 

condenação sejam julgados em tempo hábil. Prescrição virtual ou em 

perspectiva. Salvador: JusPODIVM, 2007. p. 138.Por sua vez, oportuno 

salientar que, conquanto a prescrição antecipada fora afastada pelo teor 

da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, a edição de tal enunciado 

não afasta a pertinência na fundamentação apresentada no presente 

arrazoado, tendo em vista ser desprovida de efeito vinculante.Ademais, 

não é porque a lei não prevê expressamente a figura da prescrição 

antecipada, que a mesma não possa ser alcançada por meio de uma 

interpretação sistemática ou finalística.A realidade constatada nas varas 

criminais do nosso país, em especial nesta Comarca, reclama soluções 

rápidas e eficazes. A sociedade cobra esta atuação mais efetiva, 

enquanto somos “obrigados” a atuar em feitos que, se julgados, não trarão 

qualquer tipo de consequência jurídica profícua.Desse modo, 

deparando-se com casos em que, antes da sentença, transparece lúcida 

e inegável a certeza de que o réu não será apenado com a reprimenda 

máxima inserida no delito, torna-se inegável o reconhecimento da 

prescrição antecipada.No caso vertente, a inutilidade da presente ação é 

flagrante, isto porque, sendo o acusado condenado, a ação penal não 

poderia mais prosseguir, frente à notória falta de interesse de agir do 

Estado, estando o bom senso a recomendar que se faça cessar o 

desperdício inútil de recursos, a encargo de uma ação fadada a resultado 

estéril.Por oportuno, impende consignar que esta “projeção da pena”, 

realizada a partir da análise dos norteadores previstos do artigo 59 do 

Código Penal, possibilita verificar o quantum da pena que, em tese, seria 

aplicada e desta forma vislumbrar se ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva do Estado. Desse modo, uma vez reconhecida a prescrição, a 

punibilidade do acusado deverá ser declarada extinta, não importando o 

estágio em que se encontre o processo, pois inexistente o interesse de 

agir, ou seja, uma das condições da ação.Coadunando com esse 

entendimento, o renomado jurista Luiz Sérgio Fernandes de Souza em “A 

Prescrição Retroativa e a Inutilidade do Provimento Jurisdicional”, nos 

parece ilógico que: “depois de toda movimentação do aparelho repressivo 

do Estado, bem como da máquina judiciária, com aplicação de recursos de 

ordem material e intelectual, custeados pela sociedade, venha-se mais 

tarde a declarar que, embora o réu tivesse sido condenado a cumprir 

determinada pena, aquela condenação, na verdade, inexiste”. E o que é 

pior, depois de processado e julgado, “aquele réu, reconhecido como 

culpado, não cumprirá a pena imposta, e tudo se passará como se ele 

jamais tivesse sido condenado, já que os efeitos principais e acessórios 

da ação e da condenação se apagam”.A confirmar essa linha de 

raciocínio, vejamos os seguintes entendimentos jurisprudenciais: (...) No 

caso sub judice, verifica-se que a pena do crime praticado, em tese, é de 

detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, ocorrendo a prescrição em 08 (oito) 

anos.Tendo em vista que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao 

acusado, caso fosse condenado, certamente ser-lhe-ia fixada pena não 

superior a 02 (dois) anos.Deste modo, considerando que entre a data do 

fato 11/12/2013 e a presente data passaram-se mais de 04 (quatro) anos, 

nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena supostamente 

imposta já estaria prescrita.Posto isto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

dos indiciados D.M. KUHNEN E CIA LTDA-ME e DAVID MIGUEL KUHNEN, 

devidamente qualificados nos autos, em relação ao crime previsto no 

artigo 68 da Lei 9.605/98, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 1ª figura, c/c o artigo 109, V, ambos do Código Penal.Notifique-se o 

representante do Ministério Público.Sem custas.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Terra Nova do Norte/MT, 26 de fevereiro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE SCHORRO, 

digitei.

Terra Nova do Norte, 18 de outubro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65423 Nr: 1240-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a petição inicial encontra-se apócrifa, que intimo o 

patrono do autor para comparecer em cartório assinar a mesma no prazo 

de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35828 Nr: 1021-89.2008.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DA SILVA BAPTISTA, JOSÉ BELTRÃO 

GOMES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10601 OAB/MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:OAB/MT-2.492, JULIANA TORRES BAPTISTA - OAB:OAB/MT 9334

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) AUTORA e REQUERIDA, nos termos do art. 334 e 455 do CPC, 

para comparecerem á AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos 

presentes autos, para o dia 13/02/2019 com início às 13h30min, 

consignando ainda que a intimação das partes será realizada na pessoa 

de seu advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas 

testemunhas no caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 

455 do CPC), dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 889-80.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/01/2018, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 456-62.2007.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao autor acerca do retorno do mesmo à primeira 

instância, para caso queira manifestar-se no prazo de 15 (quinze)dias, 

decorrido o prazo será remetido ao arquivo.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 766-82.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39453 Nr: 561-97.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALENTIM BERGO, JUSSARA 

MARIA MIRANDA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

providenciar a distribuição da carta precatória de citação de fls. 91 junto 

ao juizo da Comarca de Sinop-MT.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64348 Nr: 715-71.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO POLOVEI NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 23/01/2019, a partir das 

16:00 horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, 

consignando ainda que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa do seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57001 Nr: 1275-18.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA VENÂNCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDSYSTEM ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:OAB/SP 217.897

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor, para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar-se acerca do pagamento da condenação de fls. 

42-44.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56589 Nr: 1030-07.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMACOL - COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA 

DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos ao autor para informar 

endereço atualizado do requerido face a carta devolvida pelos correios, 

juntado ás fls. 104v com a anotação "mudou-se" e ou manifestar o que de 

direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59238 Nr: 993-43.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor para 

apresentação de contrarrazões a apelação de fl. 74/79, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62631 Nr: 1457-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB - ME, LO AY 

ADNAN MAHMOUD ABHU ABBUL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/PR 30.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Certifico e dou que impulsiono os autos para intimação da parte AUTORA 

acerca da CONTESTAÇÃO de fl. 117/134 para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36629 Nr: 644-84.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME BUFFON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ROSA MORIN, CARLOS ALBERTO 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data protocolei a CP expedida nestes 

diretamente no Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop MT, tendo em 

vista o envio equivado pelo MD. Certifico igualmente que a mesma foi 

distribuída naquele Juízo conforme segue:

 Processo distribuído com o número 1010923-16.2018.8.11.0015 para o 

órgão JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57556 Nr: 54-87.2016.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Profeta Ribeiro - 

OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A/MT

 DESPACHO CONJUNTO

 Vistos, etc.

 Ante a possibilidade de conciliação, determino a remessa dos autos ao 

Conciliador para designar audiência de conciliação, intimando-se as partes 

para comparecimento.

 Não obtida a conciliação, remetam-se os autos dos embargos à execução 

para o Eg. Tribunal de Justiça, desapensando-os dos autos da execução; 

e intime-se o exequente para requerer o que de direito na execução, no 

prazo de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 1568-07.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Íntegro Agroindustrial S/A, I. R. Novais - 

Londrina Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Manoel - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o representante da parte autora 

para recolher o valor da diligência da Oficial de Justiça, Sr. Abel Antônio 

Volpato no valor de R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), nº 

mandado 8045, conforme mapa de diligências de fls. 12, para depósito na 

conta para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça criada pela 

Portaria nº 13/2013 deste juízo: Banco do Brasil, Agência 1095-2, Conta 

Corrente 7.297-4.

 Importante ressaltar que o comprovante de depósito deverá ser 

encaminhado a este juízo, para fins de cumprimento do mandado e/ou 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52008 Nr: 191-74.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Freitas da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

 Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, arbitro em 

favor do advogado Dr. André Henrique Barbosa da Silveira – OAB/MT n. 

15.333, honorários advocatícios proporcionais no montante de 02 (dois) 

URH, equivalente a R$ 1.793,02, em observância à proporcionalidade entre 

o trabalho realizado e o disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 

2018. Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença, sendo que os 

honorários de eventual fase recursal serão arbitrados oportunamente, 

conforme o trabalho realizado.

 Por fim, verifico que ainda remanesce a comprovação da última parcela 

referente a transação penal aceita pelo acusado, assim, após a juntada da 

última parcela, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59763 Nr: 50128-48.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willames de Sousa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público 

contra decisão de fls. 233/235 que pronunciou o acusado nas disposições 

do art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

 Sendo assim, dê-se vista dos autos à defesa apresentar as para 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal, bem como para apresentar 

as razões recursais, tendo em vista que no momento da intimação da 

decisão de pronúncia o acusado informou o desejo de recorrer à fl. 242 e, 

na sequência, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.

 Após, voltem os autos conclusos para análise de eventual juízo de 

retratação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51689 Nr: 1532-72.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Germano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - 

OAB:

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Para evitar futura arguição de nulidade, efetuei a consulta do endereço do 

réu DIVINO GERMANO DA SILVA e do suposto novo possuidor do imóvel, 

Sr. PAULO CESAR FERREIRA (Paulo Tiola), via sistema INFOJUD.

 Expeçam-se cartas precatórias para as comarcas de Jauru/MT e Pontes 

e Lacerda/MT para citação pessoal do réu e do suposto novo possuidor 

do imóvel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 478-37.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Marchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 [...]b) que se “supra a contradição quanto à possibilidade de retenção dos 

valores pagos pelo réu à parte autora, em compensação aos prejuízos 

causados e que serão arcados pela autora, inclusive com efeitos 

infringentes, para julgar procedente o pedido de retenção e perda do valor 

que foi pago pela parte ré, e tornando sem efeito a determinação de 

devolução pela parte autora da quantia paga”;c) que “diante da 

procedência da ação no que tange à rescisão do contrato firmado entre 

as partes, e a reintegração da autora na posse do imóvel, devido à 

inadimplência do réu, sendo exclusivamente deste a causa do ajuizamento 

da presente ação, requer seja esclarecida a contradição referente à 

sucumbência recíproca determinada na sentença embargada, inclusive, 

com efeitos infringentes, para determinar que somente o réu arque com as 

custas e honorários advocatícios, em atendimento ao princípio da 

causalidade”;Intimada na forma do art. 1.023, §2º, do Código de Processo 

Civil, a parte embargada se manifestou às fls. 204/205, pedindo o não 

acolhimento dos embargos de declaração e a condenação do embargante 

ao pagamento de multa, por serem manifestamente protelatórios.É o 

relatório[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 1392-38.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8.443/MT

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Interposto recurso de apelação e/ou apelação adesiva, certifique-se 

acerca da tempestividade, conforme art. 796, parágrafo único, da 

CNGC-TJMT.

 Após, dê-se vista à parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

 Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 506-63.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nunes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Acolho os embargos de declaração de fls. 64/67 para esclarecer a 

obscuridade da decisão de fls. 53, passando o tópico “desconto em folha” 

a ter a seguinte redação:

 DESCONTO EM FOLHA

 Com fundamento no art. 529 do CPC, determino a expedição de ofício ao 

empregador (Izair dos Santos Teixeira – Fazenda Santa Cruz) para que 

proceda:

a) ao desconto em folha do valor integral da pensão alimentícia devida pelo 

executado (débito a vencer), de forma a fazer cumprir a obrigação mensal 

e fazer cessar o inadimplemento;

b) ao desconto em folha de 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

mensais do executado até a quitação integral do valor do débito vencido, 

acrescido da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

 Os valores referentes aos alimentos e multa deverá ser depositados na 

conta bancária indicada pela exequente às fls. 49.

 Os valores referentes aos honorários advocatícios deverão ser 

depositados na conta bancária a ser indicada pela advogada da parte 

exequente.

 O ofício deverá conter todas as informações previstas no art. 529, §2º do 

CPC e ser acompanho da planilha de cálculo atualizado elaborada pelo 

Contador Judicial.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 576-80.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fagner Gouveia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 DECISÃO

 Vistos, etc.

 Nomeio como perito, independentemente de compromisso, o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, 

endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá-MT, 

telefone n.º (65) 3624-9211 e 3027-6460, para responder aos quesitos, 

devendo ser intimado desta nomeação.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão.

 Com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, determino 

que o réu arque com o ônus financeiro de produção da prova pericial, haja 

vista a justiça gratuita deferida ao autor e a dificuldade de nomeação de 

perito médico nesta Comarca.

 Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

serem custeados pelo réu, haja vista a complexidade do exame e o local 

de sua realização, tendo em vista que o perito nomeado deverá se 

deslocar da Capital até esta Comarca para a realização da perícia médica. 

Autorizo o parcelamento dos honorários em até quatro vezes iguais e 

mensais.

 Intime-se o réu para realizar o depósito dos honorários periciais, no prazo 

de 20(vinte) dias, comprovando nos autos.

 Comprovado o depósito, intime-se o perito para designar data e hora da 

perícia médica junto ao Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio 

do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para a 

realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico.

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, 

do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60744 Nr: 392-27.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Eriana 

Ramão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT
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 Ante o exposto, diante do inequívoco descumprimento da obrigação de 

fazer imposta na sentença, e independentemente de nova intimação para 

cumprimento da sentença, com fundamento no art. 536 do Código de 

Processo Civil DETERMINO o bloqueio de numerário nas contas bancárias 

do executado, até o limite de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), via 

sistema Bacenjud, a fim de viabilizar a realização do procedimento 

cirúrgico pleiteado, em hospital particular, conforme orçamentos 

apresentados às fls. 81/82. Nesta data foi protocolada a ordem de 

bloqueio, via sistema Bacenjud, que culminou no bloqueio da integralidade 

da quantia pretendida, cuja transferência para conta judicial foi 

determinada conforme protocolo anexo. Proceda-se à vinculação do valor 

a este processo.DAS DEMAIS DETERMINAÇÕESIntime-se o Ministério 

Público Estadual, imediatamente, para que tome ciência desta decisão, bem 

como para que assuma o polo ativo da demanda.Intime-se a Advogada 

subscritora da petição de fls. 72/80, via DJE.Intimem-se os réus acerca 

desta decisão de bloqueio de numerários, para que, querendo, se 

manifestem no prazo legal.Não havendo impugnação dos executados, 

desde já determino a expedição de alvará eletrônico para a transferência 

para a conta bancária informada pela parte interessada.O numerário 

deverá ser utilizado para custeio do procedimento/medicamento pleiteado, 

no prazo de 30(trinta) dias, com prestação de contas nos autos no prazo 

de 90 (noventa) dias, mediante notas fiscais, recibos e outros documentos 

idôneos, todos no original, sob pena de responsabilização civil e 

criminal.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 27572 Nr: 263-03.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAd, AMdM, ABP, JPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, Euricles Mário da Silva Júnior - OAB:11.965-MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

 1- Analisando os autos, verifico que não houve revelia de qualquer dos 

réus, visto que a última diligência de citação foi juntada aos autos em 

27/03/2018 (fls. 227), conforme controle de juntada de documentos 

constante dos índices processuais.

 Desse modo, todas as contestações apresentadas pelos réus são 

tempestivas, visto que protocoladas em data anterior.

 Não vislumbro nulidade ou prejuízo à defesa do réu JEAN PAULO 

MIRANDA SOARES com a oferta de defesa preliminar (fls. 228/230) 

quando deveria ter ofertado contestação, visto que às fls. 80/87 já havia 

apresentado contestação. Ademais, ocorreu a preclusão consumativa, 

não havendo que se falar em reabertura do prazo para a prática do ato 

processual.

 2- As partes formularam pedidos de produção de prova oral, razão pela 

qual indefiro o pedido do Ministério Público para julgamento antecipado da 

lide.

 Defiro a prova oral requerida e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07/02/2019, às 13h00min, para oitiva:

a) das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 01-S – última 

folha da petição inicial);

b) da testemunha arrolada pela defesa do réu JEAN PAULO MIRANDA 

SOARES (Sr. Jean Carlos França de Lira – fls. 87);

c) das testemunhas arroladas pela defesa do réu ANTONIO BENJAMIM 

PROENÇA (fls. 126).

 Em virtude do longo lapso temporal desde o arrolamento das testemunhas, 

determino a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, fornecer o 

endereço completo para intimação, sob pena de preclusão e indeferimento 

da produção da prova.

 Fornecidos os endereços, expeçam-se mandados de intimação e, caso 

residam fora da Comarca, expeçam-se cartas precatórias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 49869-53.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

 Intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de 

sentença no prazo de 10 (dez) dias. Nada requerido, ao arquivo, com 

baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62570 Nr: 1296-47.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Regina Cruz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT, Câmara de Vereadores de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Declaratória de Estabilidade no Serviço Público 

promovida por KELLY REGINA CRUZ DE FRANÇA em face do MUNICÍPIO 

DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE e da CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE , 

objetivando seja declarado por sentença o direito à estabilidade no cargo 

de Agente Administrativo da Câmara Municipal, requerendo que seja 

considerado válido para fins de estabilidade funcional o tempo em que 

exerceu função como Secretária Municipal do Meio Ambiente na Prefeitura 

Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade entre os períodos de 06 de 

junho de 2014 a 31 de dezembro de 2016, pugnando alternativamente seja 

determinada a nomeação de Comissão Especial de Avaliação para que, 

após apresentação de relatório definitivo de avaliação acerca do seu 

estágio probatório, e caso seja considerada apta, seja declara como 

servidora estável da órgão legislativo municipal.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e pediu os benefícios da 

justiça gratuita, apresentando com a inicial os documentos de fls. 21/75.

Tentada a composição amigável das partes, não foi possível a conciliação, 

conforme se vê dos termos de fls. 78/79.

Devidamente citada, a Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima 

Trindade apresentou contestação às fls. 80/93, sustentando, em apertada 

síntese, que a servidora quando foi cedida à Prefeitura Municipal, através 

da Portaria 005/2014, concordou com a suspensão do seu estágio 

probatório, bem como alega não haver nenhuma formalidade da Prefeitura 

quanto à criação de mecanismos de avaliação de desempenho da 

servidora, ainda que no cargo de Secretária Municipal, mesmo que o cargo 

não se submeta ao estágio probatório, de modo que os pedidos iniciais 

devem ser julgados improcedentes, juntando os documentos de fls. 

94/120.

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, por sua vez, apresentou 

contestação às fls. 123/125, bem como os documentos de fls. 126/128, 

arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva do poder executivo 

municipal, aduzindo que a Câmara Municipal apesar de não possuir 

personalidade jurídica, possui capacidade judiciária/processual, para 

defender seus interesses próprios e direitos institucionais, quando 

relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, de 

forma que a Prefeitura Municipal deva ser excluída do polo passivo da 

demanda, mormente porque não possui capacidade administrativa para 

rever atos de outro Poder Constituído. Ademais, no mérito, requereu que 

fossem aproveitadas as teses de defesa e documentos apresentados 

pela Câmara Municipal em favor do Poder Executivo, caso não acatada a 

preliminar levantada.

Por fim, a requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 

131/139, reforçando os argumentos apresentados na inicial e requerendo 

a procedência da demanda em todos os seus termos.
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É o relatório necessário. DECIDO.

Alega a autora que foi aprovada no Concurso Público nº 001/2010 para o 

cargo de Agente Administrativo da Câmara Municipal de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, sendo convocada para assumir o cargo em 

04.06.2014, através do Decreto nº 002/2014.

Segundo consta, no dia 06.06.2014, por força da Portaria nº 005/2014, a 

servidora foi cedida para assumir cargo de Secretária Municipal do Meio 

Ambiente, à Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade,

 Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade arguiu na sua 

contestação às fls. 123/125, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo, em 

síntese, que a Câmara Municipal apesar de não possuir personalidade 

jurídica, possui personalidade judiciária, podendo então pleitear em juízo a 

defesa de seus interesses próprios, requerendo, portanto, a sua exclusão 

do polo passivo da presente demanda, principalmente por que não possui 

capacidade administrativa para rever atos do Poder Legislativo.

Apresentada impugnação à contestação, a requerente não impugnou a 

preliminar em comento.

Assim, sem mais delongas, em razão da revelia da parte autora quanto a 

preliminar arguida, bem como por entender assistir razão ao Município de 

Vila Bela da Santíssima Trindade, porquanto tal entidade não guarda 

qualquer relação com o vínculo funcional da servidora requerente, 

ACOLHO a presente preliminar e declaro a ilegitimidade passiva do 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, devendo o feito ser 

remetido ao Cartório Distribuidor para exclusão do Poder Executivo 

Municipal do polo passivo da presente demanda.

Do Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao julgamento antecipado 

do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil de 2015, 

de acordo com as provas produzidas nos autos.

O pedido declaratório de estabilidade deve ser julgado improcedente, pois 

conforme se vê da Portaria nº 005/2014 apresentada à fl. 74, a servidora 

assentiu expressamente com a suspensão do seu estágio probatório 

enquanto perdurasse sua cessão feita ao Poder Executivo Municipal, não 

podendo agora, decorrido o todo o lapso temporal do estágio probatório, 

manifestar irresignação contra ato que se submeteu voluntariamente, sob 

pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva (pacta sunt servanda).

A requerente alega na inicial que, por ter sido cedida ao Poder Executivo 

Municipal, se submete às regras da Lei Municipal nº 424/92 que dispõe 

sobre o Regime dos Servidores Públicos do Município, sustentando que 

por força do art. 34, II, da mencionada lei, o tempo que laborou junto ao 

poder executivo deve ser considerado como de efetivo exercício, para 

efeitos do estágio probatório, com fins de aquisição da estabilidade 

funcional.

Por conseguinte, aduz que o entendimento doutrinário aponta que, caso a 

administração pública não institua a comissão de avaliação obrigatória 

descrita no §4º do art. 41 da CF/88, ou retarde sua decisão para após o 

período de três anos necessários para aquisição da estabilidade 

funcional, deverá o servidor ser considerado estável, mesmo sem a 

avaliação da comissão.

Entretanto, o que se vê é que tais argumentos não prosperam, vez que, a 

servidora foi cedida para exercer cargo político junto ao Poder Executivo 

Municipal e, em que pese o tempo laborado como Secretária Municipal do 

Meio Ambiente seja considerado como tempo de efetivo exercício, ainda 

assim não há como o referido cargo se submeter ao estágio probatório 

descrito no art. 41 da CF/88, pois não há qualquer mecanismo de 

avaliação de desempenho do servidor, devendo ser suspenso, portanto, o 

estágio probatório do servidor pelo período em que estiver cedido a outro 

órgão.

Nesse sentido, têm-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ESTÁGIO PROBATÓRIO. TRÊS 

ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao 

interpretar a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 19/98 no 

artigo 41 da Lei Maior, consolidou a tese segundo a qual o prazo do 

estágio probatório dos servidores públicos é de três anos. Precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo em 

vista que apenas o período de efetivo exercício no cargo deve ser 

considerado para conclusão do estágio probatório, período no qual se 

verifica se o servidor preenche os requisitos para o desempenho do 

cargo, em caso de cessão do servidor para outro órgão ocorre 

suspensão da contagem do prazo de três anos. 3. Não pode o servidor 

em estágio probatório, ainda não investido definitivamente no cargo, 

aposentar-se voluntariamente, uma vez que o estágio probatório constitui 

etapa final do processo seletivo para a aquisição da titularidade do cargo 

público. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso 

ordinário improvido. (STJ - RMS: 23689 RS 2007/0039375-2, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

18/05/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2010)

Ademais, o art. 29 da Lei Municipal nº 424/92, determina que o estágio 

probatório é destinado aos funcionários de provimento efetivo em 

exercício, sendo certo que o cargo comissionado para qual a requerente 

foi cedida através da Portaria nº 005/2014, trata-se de cargo de caráter 

temporário, que não se assemelha e muito se distancia do seu cargo 

efetivo de origem, de forma que impossibilita que a Câmara Municipal de 

Vereadores deste Município possa estabelecer comissão de avaliação de 

estágio probatório com fins de avaliar as funções que a servidora exerceu 

em outro órgão.

Por fim, quanto a invocação do princípio da legalidade constante no art. 37 

da CF/88 como alicerce para sustentar a alegação de que a lei municipal 

citada se sobrepõe ao teor da Portaria nº 005/2014, que formalizou a 

cessão da servidora para a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, pelos fundamentos do parágrafo anterior, não vislumbro 

qualquer afronta ao princípio em comento, pois conforme mencionado 

alhures, a requerente assumiu cargo político junto ao Poder Executivo 

Municipal devidamente ciente de que seu estágio probatório seria 

suspenso enquanto perdurasse a cessão, bem como porque tal cargo não 

se submete ao estágio probatório para fins de aquisição de estabilidade 

funcional.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, condenando 

a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo 

10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão 

da justiça gratuita que ora lhe defiro.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58889 Nr: 49635-71.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido/embargante 

às fls. 64/68, alegando omissão na sentença de fls. 62/63, por não ter 

expressamente se pronunciado acerca das alegações levantadas na 

preliminar de carência da ação suscitadas na contestação.

Recebo os referidos Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pelas partes 

embargantes.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

De proêmio, entendo que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá, abrangendo devidamente os 

pontos elencados no presente feito.

Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não fica obrigado a manifestar-se 

sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se a todos os 

fundamentos indicados por elas, ou então responder, um a um, a todos os 

seus argumentos, quando já reuniu as razões e motivos suficientes para 

fundamentar sua decisão.

No presente caso, vislumbra-se que a decisão guerreada encontra-se 
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bem embasada, não havendo que se falar em omissão, principalmente 

porque menciona expressamente os motivos da rejeição da preliminar 

arguida na contestação.

Posto isto, não acolho Embargos de Declaração de fls. 64/68.

Intime-se a parte recorrida para que, querendo, apresente contrarrazões 

ao recurso de apelação interposto, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 24112 Nr: 710-93.2006.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Nelson Carneiro, Osvaldo Ribeiro da Silva, 

Reinaldo Pereira Soares, Jairo Nascimento de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Caserta Morato, Fabiane Nogueira 

Caserta Asvolinsque Peixoto, Antônio Pereira Silva, Alter Teodoro Lima, 

Laura Nunes Teodoro Morato, Osvaldo Barcelos Martins Júnior, Paulo José 

de Oliveira, Antonio José de Oliveira, Reginaldo Gilton Vieira, Antonio 

Garimpeiro, POLACO ZUCARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS, Vanderval Queiroz Vieira Júnior - OAB:7875-B -MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o representante da parte autora 

para recolher o valor da diligência do Oficial de Justiça, Sr. Abel Antônio 

Volpato, no valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais), nº 

mandado 8081, conforme mapa de diligências de fls. 533, para depósito na 

conta para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça criada pela 

Portaria nº 13/2013 deste juízo: Banco do Brasil, Agência 1095-2, Conta 

Corrente 7.294-4.

Importante ressaltar que o comprovante de depósito deverá ser 

encaminhado a este juízo, para fins de cumprimento do mandado e/ou 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66189 Nr: 1631-32.2018.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisson Belmiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]Vistos, etc.DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIARecebo a denúncia em 

desfavor de ELISSON BELMIRO DE OLIVEIRA, por vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.DA CITAÇÃO E RESPOSTA À 

ACUSAÇÃOCite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou Defensor Público, 

devendo constar no mandado que na resposta o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo legal correspondente ao rito cabível, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A do Código de Processo Penal).O acusado deverá ser advertido de 

que transcorrido o prazo acima sem manifestação será decretada sua 

revelia, na forma do art. 367 do CPP, situação em que não será ouvido no 

processo, bem como não será intimado de atos posteriores, até sentença 

penal. Poderá, inclusive, ser decretada sua prisão, nos casos em que não 

for encontrado para intimações.No ato da citação deverá o Oficial de 

Justiça certificar se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo. Não apresentada a resposta no prazo legal ou não constituindo 

o acusado um defensor, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em favor do réu hipossuficiente, devendo a Secretaria remeter os autos 

para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51034 Nr: 864-04.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéias Pereira de Oliveira.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do recuperando para também se manifestar sobre o 

cálculo de fl. 160 e, após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 1168-66.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuliano Manuel Lopes de Araújo, Kaio Cesar 

Martins Borges, José Júnior Honório, Denilson Slander Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico assistir razão a defesa, sendo assim, 

considerando que com o advento da Lei 10.792/2003 tornou-se obrigatória 

a presença do advogado no momento do interrogatório do réu, a fim de 

evitar a alegação de nulidade e cerceamento de defesa e, considerando 

que o interrogatório do acusado José Junior Honório realizado por meio de 

carta precatória no dia 05 de novembro de 2015 sem a presença de 

qualquer defensor, DETERMINO o desentranhamento das fls. 336/339, com 

a respectiva mídia, devendo ser expedida nova carta precatória para 

proceder ao interrogatório do réu José Junior Honório.

Outrossim, em relação ao depoimento da testemunha Wanderley Campos 

Pereira, constata-se que a mídia se encontra inaudível. Logo, DETERMINO 

seja solicitada providencias à comarca deprecada a fim de encaminhar 

nova mídia e, não sendo possível o envio do conteúdo da mídia 

devidamente corrigido, desde já DETERMINO a expedição de carta 

precatória ao juízo da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT para 

proceder nova inquirição da testemunha WANDERLEY CAPOS PEREIRA.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 276 e 567, 

com a finalidade de proceder à inquirição da testemunha/vítima Vanderlei 

José Xavariz.

Por fim, cumpridas todas as determinações, cumpra-se as demais 

determinações contidas nos itens 4 e 5 da decisão de fl. 578.

Ciência às partes.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64873 Nr: 817-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Limbert Banegas Poquiviqui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se o Ministério Público e a advogada do réu (Dra. Zilene Maria do 

Carmo Bissolli, OAB/MT 17.061 - fls. 20) para que informem o endereço 

completo do réu para expedição da carta rogatória, visto que na denúncia 

consta apenas a cidade onde reside.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COTRIGUAÇU 
 

EDITAL N°. 13/2018/C.A. 
Prazo: 15 dias 

 
Excelentíssimo Senhor Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de Direito e Diretor do 
Foro da Comarca de Cotriguaçu-MT, por intermédio da Comissão de Inventário, Avaliação e 
Doação dos bens móveis inservíveis disponíveis á baixa patrimonial armazenado neste Fórum, 
designadas pela Portaria 11/2018/C.A, (Comissão da COMPIB Comarca de Cotriguaçu), 
publicada no DJE n. 10245, disponibilizada em 26/04/2018, torna público para conhecimento 
dos órgãos Municipais, Estaduais, Federais, Entidades Públicas ou Privadas, sem fins 
lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas pelo Estado de Mato Grosso e organização da 
sociedade civil de interesse público, e Portaria n. 429/2017/C.ADM. 
Integra este Edital o anexo I (lista dos bens a serem doados). 
Os interessados em obter as doações dos bens patrimoniais deverão observar as seguintes 
condições: 
 
1. DO OBJETO 
1.1 Trata-se de alienação dos bens meáveis considerados inservíveis, na forma de DOAÇÃO, 
listados no Anexo I deste edital. 
1.2 Os bens públicos encontram-se ociosos, obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis para 
os objetivos deste Poder Judiciário. 
1.3 A doação dos bens públicos dar-se-á nas condições que se encontra, mediante Termo de 
Doação Pública. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar do procedimento de doação de bens públicos qualquer órgão municipal, 
estadual, federal, entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade 
pública pelo Estado de Mato Grosso e organização da sociedade civil de interesse público. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO PARA DOAÇÃO 
3.1 PEDIDO FORMAL – Requerimento. 
3.2 As entidades interessadas deverão realizar cadastro na Diretoria do Fórum de Cotriguaçu 
com expressa indicação do material pretendido, conforme descrito no Anexo I, do presente 
Edital, e serão atendidas pela ordem de cadastro, respeitando a seguinte ordem de prioridade 
do item 5.1. 
3.3 Deverão conter junto ao Requerimento de solicitação, de acordo com os segmentos das 
instituições interessadas, as seguintes documentações: 
3.3.1 Órgão da administração pública: 
a) lei ou ato constitutivo do órgão; 
b) Prova de inscrição de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; 
c) Cópia do Ato de nomeação da autoridade competente para representar o órgão interessado, 
devidamente habilitado para assinar documentos públicos; 
d) Cópia dos documentos pessoais do representante legal (RG/CPF). 
3.3.2 Entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas 
pelo Estado de Mato Grosso, e organização da sociedade civil de interesse público: 
a) Lei que declarou o órgão de utilidade pública ou estatuto registrado em cartório, com a 
indicação da finalidade não lucrativa, acompanhado de documentos de eleição de seus 
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representantes legais. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
b) Cópia dos documentos pessoais do representante legal (RG/CPF). 
 
4. DA HABILITAÇÃO 
4.1 A habilitação dar-se-á mediante análise das documentações exigidas no presente edital, 
considerada a condição da solicitante. 
4.2 Será habilitada a solicitante que apresentar todas as documentações acima, no prazo 
estabelecido neste edital. 
 
5. DO CRITÉRO DE CLASSIFICAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE DOAÇÕES 
5.1 As solicitações de doações serão classificadas de acordo com as constituições 
institucionais das interessadas, na forma prevista no Marco Regulatório n. 429/2017/C.ADM, 
seguindo a ordem de prioridade: 
a) órgãos públicos municipais; 
b) órgãos públicos estaduais; 
c) órgãos públicos federais; 
d) entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas 
pelo Estado de Mato Grosso; 
e) organizações da sociedade civil de interesse público. 
5.2 Havendo mais de um órgão ou entidade com o mesmo grau de prioridade será dada a 
prioridade aquela que, primeiro cadastrou a solicitação. 
5.3 Os bens listados no Anexo I, deste edital, sem manifestações de interesses serão 
automaticamente, disponibilizados às interessadas habilitadas nos procedimentos, 
respeitando-se a ordem de prioridade. 
 
6. DO PRAZO  
6.1 Os pedidos de doação de bens, juntamente com os documentos elencados nos subitens 
3.31 ou 3.3.2, deverão ser protocolados junto a Diretoria do Fórum no prazo de 15 dias úteis, 
contando do primeiro dia útil após a divulgação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE do 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
7. DO LOCAL DE RETIRADA DOS BENS MÓVEIS 
7.1 As donatárias serão convocadas para retirarem os bens disponíveis, por sistema eletrônico 
ou qualquer outro meio de comunicação, indicado pela donatária onde constarão todas as 
informações relativas às retiradas dos bens, quanto ao prazo, data e horário da retirada dos 
bens. 
7.2 Caso haja desistência de órgãos/entidades solicitantes, devidamente habilitadas nos autos, 
serão contemplados aqueles que estejam na ordem subsequente de prioridade. 
7.3 A entrega dos bens será processada mediante coleta de assinatura no Termo de Doação. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 A qualquer tempo é reservado ao Juiz de Direito e Diretor do Fórum o direito de retirar 
qualquer bem listado no anexo I deste edital, desde que justificadamente lhe seja conveniente. 
8.2 Os bens que ao final não forem objetos de doação e/ou os inúteis deverão ser recolhidos 
pela prefeitura mediante Termo de Entrega, ou descartados de forma ecologicamente correta. 
Publique-se. Cumpra-se.  
Cotriguaçu-MT, 14 de novembro de 2018. 
 
Dante Rodrigo Aranha da Silva 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
BENS DISPONÍVEIS PARA DOAÇÃO 

 
DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE CONSERVAÇÃO TOMBO VALOR 

1        Nobreak - SMS 
1.1 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 117589 1,00 
1.2 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 117015 1,00 
1.3 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101415 1,00 
1.4 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101473 1,00 
1.5 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 102098 1,00 
1.6 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101439 1,00 
1.7 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101434 1,00 
1.8 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101458 1,00 
1.9 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101441 1,00 

1.10 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101405 1,00 
1.11 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101412 1,00 
1.12 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101414 1,00 
1.13 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101456 1,00 

1.14 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101394 1,00 
1.15 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 101455 1,00 
1.16 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 095254 1,00 

2 Nobreak - SMS 
2.1 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 117191 1,00 
2.2 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067785 1,00 
2.3 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067749 1,00 
2.4 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067753 1,00 
2.5 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 117154 1,00 
2.6 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067757 1,00 
2.7 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 117168 1,00 
2.8 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067767 1,00 
2.9 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067745 1,00 
3 Nobreak - SMS ANTIECONÔMICO 067777 1,00 
4 Nobreak - STAY 

4.1 Nobreak - STAY ANTIECONÔMICO 084636 1,00 
4.2 Nobreak - STAY ANTIECONÔMICO 083627 1,00 
4.3 Nobreak - STAY ANTIECONÔMICO 083630 1,00 
4.4 Nobreak - STAY ANTIECONÔMICO 083613 1,00 
5 Nobreak - APC 

5.1 Nobreak - APC ANTIECONÔMICO 141626 1,00 
5.2 Nobreak - APC ANTIECONÔMICO 141625 1,00 
6 Bateria – SMS ANTIECONÔMICO 117591 1,00 
7 Bateria - SMS ANTIECONÔMICO 117192 1,00 
8 CPU Desktop - Hp 

8.1 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082562 1,00 
8.2  CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082541 1,00 
8.3 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082565 1,00 
8.4 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082542 1,00 
8.5 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082563 1,00 
8.6 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082543 1,00 
8.7 CPU Desktop - Hp IRRECUPERÁVEL 082564 1,00 
9 CPU Infoway - ITAUTEC 

9.1 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 083300 1,00 
9.2 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 124850 1,00 
9.3 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 112287 1,00 
9.4 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 111898 1,00 
9.5 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 083232 1,00 
9.6 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 085840 1,00 
9.7 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 124875 1,00 
9.8 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 092379 1,00 
9.9 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 124842 1,00 

9.10 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 110539 1,00 
9.11 CPU Infoway - ITAUTEC IRRECUPERÁVEL 124818 1,00 
10 CPU tipo torre – INTEL IRRECUPERÁVEL 097573 1,00 
11 CPU - POSITIVO 

11.1 CPU - POSITIVO ANTIECONÔMICO 144352 1,00 
11.2 CPU tipo torre - POSITIVO IRRECUPERÁVEL 091928 1,00 
11.3 CPU tipo torre - POSITIVO IRRECUPERÁVEL 091918 1,00 
11.4 CPU - POSITIVO ANTIECONÔMICO 139654 1,00 
12 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - MILAN 

12.1 CADEIRA FIXA SEM 
BRAÇO - MILAN 

ANTIECONÔMICO 117598 15,00 

12.2 CADEIRA FIXA SEM 
BRAÇO - MILAN 

ANTIECONÔMICO 117597 15,00 
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12.3 CADEIRA FIXA SEM 
BRAÇO - MILAN 

ANTIECONÔMICO 117596 15,00 

12.4 CADEIRA FIXA SEM 
BRAÇO - MILAN 

ANTIECONÔMICO 117599 15,00 

13 CADEIRA DIGITADOR - MILAN 
13.1 CADEIRA DIGITADOR - 

MILAN 
ANTIECONÔMICO 117120 10,00 

13.2 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117122 10,00 

13.3 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117158 10,00 

13.4 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117161 10,00 

13.5 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117121 10,00 

13.6 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117116 10,00 

13.7 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117159 10,00 

13.8 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117113 10,00 

13.9 CADEIRA DIGITADOR - 
MILAN 

ANTIECONÔMICO 117118 10,00 

14 POLTRONA - MILAN 
14.1 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 117076 15,00 
14.2 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 117160 15,00 
14.3 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 138584 15,00 
14.4 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 189731 15,00 
14.5 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 138583 15,00 
14.6 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 094997 15,00 
14.7 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 117175 15,00 
14.8 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 117174 15,00 
14.9 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 094943 15,00 

14.10 POLTRONA - MILAN ANTIECONÔMICO 117564 15,00 
15 LONGARINA DE 03 LUGARES 

15.1 LONGARINA DE 03 
LUGARES 

ANTIECONÔMICO 117003 10,00 

15.2 LONGARINA DE 03 
LUGARES 

ANTIECONÔMICO 117002 10,00 

16 MESA ILHA - MILAN 
16.1 MESA ILHA - MILAN ANTIECONÔMICO 117533 10,00 
16.2 MESA ILHA - MILAN ANTIECONÔMICO 117534 10,00 
16.3 MESA ILHA - MILAN ANTIECONÔMICO 117102 10,00 
17 MÁQUINA DE CALCULAR 

- ELGIN 
ANTIECONÔMICO 068092 10,00 

18 NOBREAK - ENERMAX 
18.1 NOBREAK ENERMAX ANTIECONÔMICO 092277 1,00 
18.2 NOBREAK ENERMAX ANTIECONÔMICO 092276 1,00 
18.3 NOBREAK ENERMAX ANTIECONÔMICO 092278 1,00 
19 MONITOR - Hp 

19.1 MONITOR - Hp ANTIECONÔMICO 082212 20,00 
19.2 MONITOR - Hp ANTIECONÔMICO 082150 20,00 
19.3 MONITOR - Hp ANTIECONÔMICO 082233 20,00 
19.4 MONITOR - Hp ANTIECONÔMICO 082232 20,00 
20 APARELHO DE FAX - 

PANASONIC 
ANTIECONÔMICO 117011 10,00 

21 MÁQUINA DE 
PROTOCOLO - 

BEMATECH 

ANTIECONÔMICO 121690 20,00 

22 CALCULADORA 
ELETRÔNICA SHARP 

ANTIECONÔMICO 134842 1,00 

23 APARELHO TELEFÔNICO 
SEM FIO - PANASONIC 

IRRECUPERÁVEL 112668 1,00 

23.1 APARELHO TELEFÔNICO 
SEM FIO - PANASONIC 

IRRECUPERÁVEL 120012 1,00 

24 MONITOR TELA TUBO - 
LG 

IRRECUPERÁVEL 097572 1,00 

25 MONITOR CRT TUBO - 
PROVIEW 

IRRECUPERÁVEL 117172 1,00 

26 BEBEDOURO COLUNA - 
ESMALTEC 

ANTIECONÔMICO 098561 1,00 

26.1 BEBEDOURO COLUNA - 
ESMALTEC 

ANTIECONÔMICO 098558 1,00 

27 FRAGMENTADORA DE 
PAPEL - DUOTEC 

ANTIECONÔMICO 131056 1,00 
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DUO1505 
28 LEITOR ÓPTICO – CHASH WAY 

28.1 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117152 1,00 

28.2 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117163 1,00 

28.3 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117196 1,00 

28.4 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117147 1,00 

28.5 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117165 1,00 

28.6 LEITOR ÓPTICO – CHASH 
WAY 

ANTIECONÔMICO 117574 1,00 

29 LEITOR ÓPTICO - CE 
29.1 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011888 1,00 
29.2 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011898 1,00 
29.3 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011884 1,00 
29.4 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011866 1,00 
29.5 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011860 1,00 
29.6 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 01189 1,00 
29.7 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 010858 1,00 
29.8 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011867 1,00 
29.9 LEITOR ÓPTICO - CE ANTIECONÔMICO 011897 1,00 
30 CONDICIONADOR DE AR – MIDEA 

30.1 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 111732 150,00 

30.2 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 108701 50,00 

30.3 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 108734 130,00 

30.4 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 111706 20,00 

30.5 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 111751 40,00 

30.6 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 117763 40,00 

30.7 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 111744 45,00 

30.8 CONDICIONADOR DE AR 
– MIDEA 

ANTIECONÔMICO 118748 42,00 

31         CONDICIONADOR DE AR - OMECO 
31.1 CONDICIONADOR DE AR 

- OMECO 
ANTIECONÔMICO 052541 42,00 

31.2 CONDICIONADOR DE AR 
- OMECO 

ANTIECONÔMICO 052553 42,00 

32         CONDICIONADOR DE AR - LG 
32.1 CONDICIONADOR DE AR 

- LG 
ANTIECONÔMICO 106710 35,00 

32.2 CONDICIONADOR DE AR 
- LG 

ANTIECONÔMICO 106711 35,00 

32.3 CONDICIONADOR DE AR 
- LG 

ANTIECONÔMICO 106709 35,00 

32.4 CONDICIONADOR DE AR 
- LG 

ANTIECONÔMICO 106712 35,00 

33 ARMÁRIO ALTO 2 
PORTAS 

ANTIECONÔMICO 117553 30,00 

33.1 ARMÁRIO ALTO 2 
PORTAS 

ANTIECONÔMICO 117535 30,00 

34 SERVIDOR BRANCO IRRECUPERÁVEL 117171 10,00 
35 MONITOR - SAMSUNG ANTIECONÔMICO 091848 15,00 
36 MONITOR - SAMSUNG 

36.1 MONITOR - SAMSUNG ANTIECONÔMICO 111872 10,00 
36.2 MONITOR - SAMSUNG ANTIECONÔMICO 109262 10,00 
36.3 MONITOR - SAMSUNG ANTIECONÔMICO 094690 10,00 
36.4 MONITOR - SAMSUNG ANTIECONÔMICO 111908 10,00 
37    MONITOR - POSITIVO 

37.1 MONITOR - POSITIVO ANTIECONÔMICO 147341 10,00 
38 MONITOR INTELBRAS  

38.1 MONITOR INTELBRAS ANTIECONÔMICO 081463 10,00 
39    MONITOR PHILIPS 

39.1 MONITOR PHILIPS ANTIECONÔMICO 105948 10,00 
40 BEBEDOURO - IBL ANTIECONÔMICO 117149 15,00 
41 ARMÁRIO COZINHA ANTIECONÔMICO 117594 25,00 
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42 IMPRESSORA ECOSYS 
FS – 1030D 

ANTIECONÔMICO 117586 40,00 

42.1 IMPRESSORA ECOSYS 
FS – 1030D 

ANTIECONÔMICO 117193 40,00 

43 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 117130 20,00 
43.1 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 117133 20,00 
43.2 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 133317 20,00 
43.3 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 117137 20,00 
43.4 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 117131 20,00 
43.5 ARMÁRIO ESCANINHO ANTIECONÔMICO 117512 20,00 
44 MONITOR - HP ANTECONÔMICO 081818 10,00 
45 CONDICIONADOR DE AR 

- KOMECO 
ANTIECONÔMICO 135503 40,00 

46 MESA PROTOCOLO ANTIECONÔMICO 117523 25,00 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 
 
 

EDITAL DE RESULTADO – SELETIVA DE ASSESSOR DE GABINETE II 
 
A Doutora Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Nobres Estado de Mato Grosso em Substituição Leal, no uso de suas atribuições 
legais;   
 
1.  Torna Publico o resultado da Seletiva para Assessor de Gabinete II conforme tabela a 
seguir: 

 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 

CARLOS ALBERTO SILVA 1º COLOCADO  

STEPHANIE GABRIELA REAL DA SILVA 2º COLOCADO 

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA 

GOMES 

3º COLODADO 

DANIELLI DE OLIVEIRA SOUZA GUERINI 4º COLOCADO 

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA 5º COLOCADO 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu (Carmelindo Rei da Silva) Gestor Geral que digitei. 
 
Nobres - MT, 14 de novembro de 2018. 
 
  
SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 
 
 
 

EDITAL Nº. 009/2018/DF 
 

 
 

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz de Direito da Comarca de 
Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei etc. Torna pública a relação o RESULTADO DEFINITIVO por ordem de 
classificação no Processo Seletivo para credenciamento de pessoas físicas habilitadas a 
atuar na área de Fisioterapia e Psicologia desta Comarca. 

 
 

 
Nome do(a) Candidato(a) Área de Atuação Situação 

Manoel Carlos Avallone Junior Fisioterapeuta Apto 
Laura Thallytt Silva Fisioterapeuta Apta 
Giuliana Victória da Silva Alberton Psicóloga Apta 

 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 

 
Nova Canaã do Norte, 14 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 

Dr. FERNANDO KENDI ISHIKAWA 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANAÍTA 
 
 

EDITAL N. 02/2018-DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio Da Silva Marquezini, M.M. Juiz de Direito 
e Diretor do Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 
da Resolução n. 8/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, aliado à necessidade de auxílio na 
prestação jurisdicional e, CONSIDERANDO a decisão proferida em 11 de abril de 2016, 
pela Ilustríssima Senhora Vania Mazarello Monteiro da Silva, Vice-Diretora-Geral do Egrégio 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo N. 
41/2016 – CIA nº. 0704879-76.2016.8.11.0000, TORNA PÚBLICO a abertura do Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de nível médio, visando ao 
preenchimento das vagas existentes quando da homologação do certame e formação de 
cadastro de reserva, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e realizado sob a responsabilidade de 
comissão composta pelos servidores, Guiomar Rocha Guimarães, Matrícula 10733, 
Franciele dos Santos Silva, Matrícula 26080 e Maria Lourdes de Souza, Matrícula 
7095, sob a presidência do JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO. 
 
1.2 O Processo Seletivo será realizado para suprir as vagas existentes quando da homologação 
do certame, bem como para a formação do cadastro de reserva no quadro de estagiários 
remunerados da Comarca de Paranaíta/MT, para estudantes de nível médio. 
 
1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais e/ou administrativas da Comarca. 

 
1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado 
técnico sob a supervisão e acompanhamento de um Magistrado ou Servidor do Poder 
Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício. 
 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova objetiva. 
 
1.7 Os conteúdos programáticos constam dos anexos Anexo I deste edital. 
 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) 
horas diárias, em horário de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das atividades 
discentes. 
 
1.9 Os estagiários de nível médio farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 736,68 (setecentos 
e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). (Portaria n. 348/2016-PRES). 
 
1.10 Nos termos da Portaria n. 348/2016-PRES, de 24 de junho de 2016, é assegurado ao 
estagiário auxilio transporte no valor de R$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos). 
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1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão cobertura 
de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será responsabilidade da empresa 
de operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
 
1.12 Em conformidade com o art. 26 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 
2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período 
de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante 
instrumento próprio. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 

 
2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de ensino médio.  
 
2.2 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos 
completos. 
 
3. DA INSCRIÇÃO  

 
3.1. As inscrições serão realizadas e recebidas, exclusivamente, na Central de 
Administração do Foro da Comarca de Paranaíta/MT,  situada na Avenida Alceu Rossi, 
S/N, Centro, Paranaíta-MT, no período de 21/11/2018 a 10/12/2018, de 12h às 19h, sendo 
preenchidas e assinadas conforme Anexo II, considerando-se como extemporânea e sem 
validade qualquer inscrição feita fora desse período. 
 
3.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  
 
3.3 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, não sendo aceitas inscrições por procuração 
ou por correio, devendo o candidato apresentar os originais de seus documentos pessoais (RG 
e CPF), no ato da inscrição. 
 
3.4 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de 
estagiários o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, 
data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, 
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local da realização das provas, juntamente com um documento de identificação pessoal 
original. 
 
3.6 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará em edital a ser 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizado no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br - Diário Eletrônico- DJE, na data provável de 12/12/2018. 
 
4. DAS VAGAS 
 
4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio do Departamento de 
Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas neste 
edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção. 
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4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à apresentação dos documentos de 
identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição de ensino conveniada. 
 
4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de 6 (seis) 
meses da data prevista para a conclusão do curso. 
 
5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

 
5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII da Constituição 
Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º da Lei n. 
11.788/08, pelo § 2º do art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores 
Público do Estado de Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de 
novembro de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de 
Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% 
(dez por cento) das vagas que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 

 
5.2 Considerando-se o número de vagas existentes não é suficiente para se alcançar o mínimo 
necessário, a porcentagem descrita no item 5.1 fica prejudicada. 

 
6. DO EXAME DE SELEÇÃO 

 
6.1 A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 16/12/2018 
(domingo), das 08h às 11h. A confirmação da data e as informações sobre o local de prova e 
confirmação da data serão divulgadas oportunamente, por ocasião do encerramento das 
inscrições, no Diário da Justiça Eletrônico e disponibilizados no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br. 

 
6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento de identidade original, 
comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com 
antecedência de trinta minutos antes do início da prova. 
 
6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com 
qualquer outro documento que contenha foto. 
 
6.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, Título 
de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
 
6.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
do documento. 
 
6.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com os 
conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital, de acordo com o curso do 
candidato. 
 
6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) 
questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão objetiva terá a 
forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 
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6.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer 
rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou apagamento por meio 
de borracha ou similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 
 
6.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas no 
local especificamente destinado para esse fim. 
 
6.10 Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
 
6.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 
urbanidade e decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da aplicação 
das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 
 
6.12 A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas 
importará sua eliminação. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 

 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de acertos na prova objetiva 
 
7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos 
candidatos na prova objetiva. 
 
7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que:  

a) Tiver cumprido maior parte do curso;  
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver maior idade. 

 
7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na prova objetiva. 

 
7.5 O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de 
Justiça www.tjmt.jus.br – Diário Eletrônico- DJE, em data a ser definida posteriormente. 
 
7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, far-se-á 
na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da 
ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas.  
 
8. DOS RECURSOS 

 
8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do 
Edital, quanto: 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
 

8.2 Os recursos deverão ser interpostos na Central de Distribuição do Foro da Comarca de 
Paranaíta, devidamente assinados.  
 
8.3 Os recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão 
de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 
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8.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente. 
8.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, 
a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
  
9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pela Presidência do Tribunal de Justiça.  
 
10 DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
  
10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) Matricula e frequência regular do educando em curso de educação de ensino 

médio, atestados pela instituição de ensino; 
c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes 

no Termo de Compromisso. 
 

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail divisao.estagio@tjmt.jus.br, 
obedecendo-se a ordem de classificação e o número de vagas existentes. É responsabilidade 
do candidato informar qualquer alteração de dados, por meio do endereço eletrônico 
divisao.estagio@tjmt.jus.br. 

 
10.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida disponibilizada pela Diretoria do Foro; 
d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, etc.) 
e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar 

matriculado, com menção do semestre que está cursando; 
f) Declaração de parentesco, conforme Resolução n.º 156/2012, do Conselho 

Nacional de Justiça. 
 

10.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar a 
assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados 
desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 
11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 
 
11.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao 
aprendizado, podendo ser-lhes solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 
c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento de 

processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 
d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, 

promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; 
e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 
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f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos 
processos; 

g) Preparar os autos para o processamento; 
h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 
i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da 

Justiça Eletrônico); 
j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer 

outro documento de interesse processual; 
k) Pesquisar e juntar petições; 
l) Acompanhar audiências; 
m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações 

e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem 
necessárias às áreas específicas de cada curso. 

 
12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
 
12.1 É vedado ao estagiário: 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em 
qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo 
a bolsa de estágio e auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos 
do seu interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de 
vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função;  
e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável 

pela unidade, papéis, documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a 
responsabilidade do Poder Judiciário. 

f) No que tange ao estagiário de Tecnologia da Informação, aplicam-se os mesmos 
deveres e proibições, guardas as peculiaridades da área de atuação. 

 
12.2 São deveres do estagiário: 

a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 
b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu 

aprendizado; 
c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e 

público em geral; 
d) Utilizar crachá de identificação; 
e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 
f) Pontualidade e disciplina; 
g) Vocabulário adequado. 

 
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
13.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 
e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo. 
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13.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que 
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
 
13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos 
quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma 
natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso 
para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de 
setembro de 2008. 
 
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 
recrutamento de estagiários. 
 
Paranaíta/MT, 9 de novembro de 2018. 

 
 

Antônio Fábio da Silva Marquezini 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
 
PORTUGUÊS 

1) Ortografia oficial 
2) Acentuação Gráfica 
3) Pontuação 
4) Emprego das classes de palavras 
5) Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6) Concordância Nominal e Verbal 
7) Sintaxe da oração e do período 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

1) Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 
gerenciador de impressão. 

2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas 
3) Noções básicas do Word 
4) Noções básicas de Excel 
5) Gerenciamento de arquivos 
6) Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores 

 
RACIOCINIO LÓGICO 
 
Noções básicas da logica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos algébricos e 
aritméticos; sequencia logicas e leis de formação de principio multiplicativo, problemas de 
contagem e probabilidade. Regras de três e da sociedade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como politica, economia, 
sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento 
sustentável e segurança pública. 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ESTAGIÁRIO 
NÍVEL MÉDIO 

 
INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: 
 

Data de Expedição: 
 

CPF: 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 
 

Data de Nascimento: 
 

Estado Civil: 
 

Sexo: M (     ) F (     )  Canhoto (    )  Destro (    ) 

Filiação: 
Pai:  

Mãe:  

Endereço Residencial: 

Telefone Celular (pessoal): Telefone de Contato (recado): 
E-mail 
Instituição de Ensino: 
Que ano esta cursando: 
Data prevista da conclusão do Ensino Médio: 
 

Cidade: UF: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para estagio no Fórum da Comarca de 
Paranaíta/MT, exigido por meio do Edital Nº 003/2016-DF, e a ele me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 
INSCRIÇÃO N.º  Data do Recebimento: 
Nome do Candidato: 
 
Identidade: 
 

Órgão Expedidor: 
 

Data de Expedição: 
 

CPF: 
 

Paranaíta-MT, ____ de____________ de 2016. 

__________________________________ 
Candidato 

_______________________________ 
Conferente 
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ANEXO III 
 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO 
 
 

ATIVIDADE DATA 
Publicação do Edital de Abertura do Concurso 21/11/2018 
Abertura das Inscrições 21/11/2018 
Encerramento das Inscrições 10/12/2018 
Prazo final para os candidatos Portadores de Deficiência enviar atestado 
médico. (Protocolo na Central de Distribuição da Comarca) 

10/12/2018 

Publicação/disponibilização da relação dos candidatos que obtiveram 
suas inscrições deferidas/indeferidas 

10/12/2018 

Prazo para Interposição de Recurso contra o indeferimento das 
inscrições 

11/12/2018 e 
12/12/2018 

Publicação/disponibilização do Edital de Convocação para prova, com 
data, local, bem como, da relação dos candidatos aptos a participarem 
das provas 

14/12/2018 

Aplicação da Prova  16/12/2018 
Publicação/disponibilização do gabarito preliminar da Prova  17/12/2018 
Prazo para interposição de recursos contra o gabarito preliminar da 
Prova 

18/12/2018 e 
19/12/2018 

Publicação/disponibilização do gabarito definitivo da Prova 19/12/2018 
Publicação/disponibilização do Resultado Final, bem como a 
classificação dos candidatos aprovados/classificados 

19/12/2018 
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